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Maskva neprieštarauja 
lietuviams 

Komunistų ideologo 
Justo Paleckio pareiškimai 

Maskva. — Ketvirtadienį bu
vo pranešta , kad Lietuvos 
Komunistų partijos ir vyriau
sybės vadai buvo iškviesti at
vykti į Kremlių. Vėliau buvo sa
koma, kad patys lietuviai komu
nistai norėjo ten nuvykti ir 
pasikalbėti. Kaip ten bebūtų, 
toks pasitarimas Kremliuje 
įvyko ir jis tęsėsi daugiau kaip 
penkias valandas. 

Pasitarimo metu buvo disku
tuojamas Lietuvos Komunistų 
par t i jos a t s i skyr imas nuo 
Sovietų Sąjungos partijos ir 
Gorbačiovo kelionės raikalai 
kitą savaitę Lietuvoje. Pasi
tar ime su Gorbačiovu dalyvavo 
Sovietų Sąjungos part i jos 
ideologas Vadimas Medvedevas 
ir Tarptautinių reikalų sek
retorius Aleksandras Jakov
levas bei 11 atsiskyrusios Lie
tuvos Komunistų partijos vado
vybės narių. 

Sąjūdžio ro lė 
Ilgo pasitarimo metu buvo 

kalbėta ir apie Sąjūdžio rolę 
Lietuvoje, kokią reikšmę jis turi 
lietuviams ir kad Sąjūdį remia 
daug didesnė dalis lietuvių, 
negu Kremliuje buvo manoma. 
P a l i e s t a s ir Lie tuvos at
siskyrimo klausimas iš Sovietų 
Sąjungos, rašo ,,New York 
Times" biuras iš Maskvos. Gor
bačiovas Centro komiteto pasi
tarime praėjusią savaitę pareiš
kė, kad Sąjūdis tur i perdaug 
įtakos lietuviams komunistams 
ir spaudžia juos atsiskirt i . 
Paaiškėjo, kaip sako naujasis 
Lietuvos biuro narys Romual
das Ozolas, dalyvavęs pasita
rime, kad Gorbačiovas buvo blo
gai informuotas apie Sąjūdžio 
tikslus, platformą ir kad jis tas 
informacijas gaudavo tik iš 
vienos Centro grupės asmenų, 
bet ne iš pačių lietuvių. 

Ozolo pas isakymai 
Po pas i t a r imo Lietuvos 

Komunistų partijos vadovybės 
nariai pasakė, jog Gorbačiovas 
aiškiai pasitarimo metu pabrė
žė, kad jis nevers Lietuvos Ko
munistų partija atšaukti savo 
sprendimo atsiskirti nuo Mask
vos. ..Gorbačiovas atrodė ne tik 
kad sutinka su mūsų įvykusiu 
faktu, kad mūsų sprendimas 
yra neatšaukiamas, bet jis 
atrodo priėjo prie to supratimo. 
kad visa tai reikalinga ir 
pačiai partijai", pasakojo Ozolas 
NYT biuro korespondentui. 
„Nebuvo jam jokios paslapties, 
jei partija nesutiks su tais pa 
keitimais, tai vieną gražią dieną 
partija bus visiškai be valdžios". 

Pasitarimo metu Gorbačiovas 
nepatvirtino Lietuvos partijos 
sprendimo ir neatšaukė sa\o 
kritikos. Bet pasitarimo daly
viams buvo aišku, kad bus 
s u r a s t a s kompromisas su 
vadovaujančiais Centro parei
gūnais. Buvo suprasta, jog 
Gorbačiovas pripažino reformų 
reikalą pačioje partijoje ir kad 
tai bus galima svarstyti spe
cialiame partijos suvažiavime 
labai greitai. 

Sprend imas 
nebea t šauk iamas 

,,Washington Post" korespon
dentas D. Remnik iš Maskvos 
praneša, jog Kremlius nuspren
dė nebespausti lietuvių atšaukti 
savo nutarimo. Taip radijo 
pasikalbėjime kalbėjo ir antra

sis partijos sekretorius Lietu
voje Vladimiras Beriozovas. 
Naujasis Lietuvos Politbiuro 
narys Rolandas Pavil ionis 
pasakė, jog pasitarimas buvo 
naudingas ir kad Gorbačiovas 
atvyks į Lietuvą sausio 10 d. ir 
čia išbus maždaug tris dienas. 
,,Kai kompromisas yra neišven
giamas, tai galima sakyti, kad 
Gorbačiovo vizitas yra simbo
linis, bet simbolinis pačia ge
riausia prasme", pasakė Algis 
Žukas, vyriausias Brazausko 
patarėjas iš Vilniaus. „Jis bus 
pirmasis šio krašto vadas, kuris 
lankysis Lietuvoje, apvažiuos 
visą respubliką, ir padarys savo 
pare iškimus" . Primenamas, 
Gorbačiovo pasisakymas prieš 
atsiskyrimą, tačiau Žukas sako, 
kad nėra jokių planų pakeisti 
padarytam sprendimui, nors yra 
trukdymų iš mažos atsiskyru
sios grupės. 

Respubl ikų sąjungoje 
Sąjūdžio ir partijos šaltiniai 

nurodo, jog Gorbačiovas nenorįs 
būti tokioje opozicijos pozicijoje, 
kur yra aiškus liaudies spren
dimas, tačiau, jis turįs atsi
žvelgti į Centro komiteto konser
vatorius, kurie yra prieš bet 
kokį išstojimą iš Sąjungos ir 
prieš daugpart inę sistemą. 
Tačiau, .ką reiškia partijos 
nepriklausomumas, yra labai 
komplikuotas klausimas. Justas 
Paleckis, Lietuvos komunistų 
Centro komiteto narys ir ideo
logas, kalbėjo per Sovietų 
radiją, pasakydamas , jog 
respublikos partija nepasisako 
už separatizmą ar atsiskyrimą. 
„Mes tik norime, kad Lietuvos 

Komunistų partija spręstų vi
sus savo reikalus nepriklau
somai. Lietuvos Komunistų 
part i ja t u r i t u r ė t i be
šališkus ryšius su sąjungine 
par t i ja . Iš principo mes 
norėtume, kad partija kaip 
tokia būtų perorganizuota Ko
munis tų partijų sąjunga 
respublikų sąjungoje. Taip 
turėtų būti. jei mes iš tikrųjų 
siekiame tam tikros sąjungos, 
kuri nustatyta yra mūsų Kons
titucijoje". 

Naujas požiūris 
Tokia nepriklausomybė reika

lautų naujo politinio supratimo 
kraš to sąjungos klausimu. 
Konstitucija sako. kad nariai 
sąjungoje dalyvauja savanoriš
kai, tačiau istorija diktuoja ką 
kitą, kalbėjo Justas Paleckis . 
..Konfliktai tebėra, jie nebuvo 
išrišti". Algirdas Brazauskas, 
kai tik sugrįžo, kalbėjo Lietuvos 
televizijoje, ir pasakė, kad pasi
tarimas buvo puikus, pozityvus 
ir naudingas. 

Žinių agentūros ta pačia pro
ga jungia ir Latvijos bei Estijos 
reikalus. Latvija turėjo sukvies
tą pasitarimą šį penktadieni, 
tačiau atšaukė, laukdama, kas 
bus padaryta su Lietuva — 
kokie rezultatai. Estijos vadai 
turėjo pasitarimą ir nutarė 
sukviesti konferenciją, o kovo 
mėnesį spręsti atsiskyrimo 
klausimą. Latvija taip pat 
panaikino vienos partijos mono
polį. 

— Mongolijoje įvyko protes 
to demonstracijos, kuriose buvo 
reikalaujama pakeisti komunis
tinę sistemą. Tai pirmos tokio 
pobūdžio demonstracijos Mongo
lijoje. 
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Plakatas iš paskutinių demonstracijų Vilniuje. A. Dauderio nuotrauka 

Pasiųsti nauji sovietų daliniai TRUMPAI 
Maskva. — Sovietų vyriau

sybė pasiuntė papildomus dali
nius j Azerbaidžano respubliką, 
netoli Irano sienos, kur daugiau 
kaip prieš mėnesį prasidėjo 
neramumai. Ten Azerbaidžanai 
reikalauja, kad būtų laisvai 
leista pereiti per sieną į Iraną. 

Vyriausybės laikraštis „Izves-
tijos" paskelbė, jog tūkstančiai 
azerbaidžaniečių, gyveną netoli 
Irano sienos, reikalauja, kad 
Azerbaidžano pietinė sritis būtų 
sujungta su šiauriniu Iranu. 
Ten jau seniai vyksta sabotažo 
veiksmai pagal visą pasienį ir 
yra padaryta daug žalos Azer
baidžano respublikai. Žmonės 
sugadino pasienio sargybų 
bokštus, suardė vielų tvoras, 
išplėšė aliarmus, reikalaudami 
senovinių kultūrinių ir politinių 
ryšių su Iranu. 

F ron tas ir par t i j a k a r t u 
Sovietų spaudoje buvo kalti

nami azerbaidžaniečiai, kurie 
esą girtuokliai bei narkotikai ir 
kelia visą tą triukšmą. Tačiau 
šią savaitę Azerbaidžano Liau
dies fronto pirmininkas Vagiv 
Samedoglu ir Komunistų parti
jos to regiono p i rmininkas 
paneigė tuos kaltinimus ir pasi
sakė, kad gyventojams turi būti 
leista laisvai keliauti j Iraną 
aplankyti savo pusbrolius ir 
kitus gimines. Paskutiniu metu 
ten pastebimas nemažas tauti
nis judėjimas, kuriam priklauso 
šiitai musulmonai. Jie raika-
lauja susijungimo su Irano 
šiitais. Irano delegacija, kuri 

I i Sacharovo 
nepasakytos kalbos 
Maskva. — .,Literaturnaja 

Gazeta" gruodžio 27 d. laidoje 
spausdina Sacharovo nepasaky
tos kalbos tekstą,kuris ją buvo 
parašęs, kai gruodžio 14 d. mirė 
savo darbo kambaryje prie 
stalo ir prie nebaigtų rašyti 
puslapių. Kitą dieną jis tą kalbą 
turėjo pasakyti Sovietų Aukš
čiausiosios tarybos sesijoje 
deputatams. Joje jis rašo, kad 
„ruošiami įstatymai sugrąžins 
stalinizmą. Suimti žmonės galės 
būti laikomi be teismo daug il
giau, negu kad buvo daroma 
dabar. Prokuroras turės tokias 
teises, kad prak t i ška i bus 
sugrąžintas tas metas, kai buvo 
asmeninio kulto periodas, stag
nacija ir priespauda". Šiuo metu 
buvo galima be teismo laikyti 
žmogų 9 mėnesius. Tik Prezi
diumas galėjo tą laiką pratęsti. 
Bet pagal naująjį įstatymą, pro
kuroras galės suimtąjį laikyti 
be teismo metus laiko, o vyriau
sias p r o k u r o r a s ta i galės 
pra tęs t i iki 18 mėnesių. 
Sacharovas buvo prieš tokius 
įstatymus griežtai nusistatęs. 

nesen ia i lankėsi Maskvoje, 
grįždama buvp sustojusi Azer
baidžano sostfcėje Baku ir su
sitiko su Liaudies fronto vadais. 

I r a n a s susilaiko 
Kai buvo tenat- .sta daugiau 

kariuomenės, protesto veiksmai 
sumažėjo, tačiau padėtis vis dar 
įtempta. Teherane Irano vyriau
sybė pranešė , jog atydžiai 
stebinti įvykius Sovietų pa
sienyje ir nenorinti kištis 
į Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus. 

Azerbaidžanas ik: šio šimtme
čio turėjo stiprius ryšius su Per
sija, dabartiniu iranu. Turkija 
ten turėjo da - į t akos nuo 1875 
metų iki ši šimtmečio pradžios, 
ka i Ru ;ja dabar Sovietai, 
pradėjf ver t i s į tą regioną, 
kuris dabar žinomas Azerbai
džane pa\ i:nimu. Iki šiol 
nebuvo jokiu kontaktu tarp 
Azerbaidžar ir Iran•>. Pri
simintina, kad per paskutinius 
dvejus metu- zerbaidžariai turi 
nuolatinius susirėmimus su 
armėnais dei Nagorno Kara-
bacho srities Kurioje daugumą 
sudaro armėnai. 

Veikia atsargos 
karininkai 

Vilnius. 
Lietuvos Boa 
nisteri jos M 
insti tuto sale; 
Nepriklaus< ~ 
Tarybinės a " 
Įkur ta Lietu 
ninku sąjuni.' 
cija sieks j 
Lietuvos kar 
pri tar ia Sąj 
pasisako už i 
nių formuoču 
sis padėti r. 
karininkams, 
tuvos, įsikurt 
raus su jaunr 
medžiagą. 

apkričio 18 dieną 
nalinio ūkio mi
e l in io tyrimo 

e susirinko buvę 
vis Lietuvos ir 
r. jos karininkai. 
- atsargos kari-
Nauja organiza-

-4ti visų laikų 
nkus. Sąjunga 

.710 programai, 
ionalinių kari-
•kūrimą, steng-

• mobilizuotiems 
lusiems iš Lie-

.imtinėje, bend-
. rinks istorinę 

Reikalauja 
Klaipėda . 

vykus i ame 
miesto taryl 
nutar ta , kari 
pradės leist 
Vyr iaus iuo 
išrinktas Ko> 
žosios Lietu 
pažadėjo akt> 
laikraščio le. 

Gruodžio * 
Sąjunga kar' 
LPS organu 
miesto Vyk' 
Piketuojantv 
pėdos preky 
mininko ArK 
šaino ir kitu 
atsistatydina 

pasitraukti 
Gruodžio 4 d., 
PS Klaipėdos 
posėdyje buvo 
aipėdos taryba 
aųją laikraštį. 
redaktor iumi 

s Kaukas. „Ma-
s" kolektyvas 
ai prisidėti prie 
mo. 
d., Darbminkų 

su Klaipėdos 
o piketą prie 
nojo Komiteto, 
-eikalavo Klai-
9 valdybos pir-
lijaus Lichten 
esto valdininkų 

IS VISUR 
— Londone Britanijos opozi

cinės Darbo partijos vadas N'eil 
Kinnock turėjo lankytis Mask
voje, tačiau jam Sovietų amba 
sadorius Leonidas Zamiatinas 
pranešė, kad Gorbačiovas visą 
šį mėnesį atšaukė pasimatymus 
su užsienio valstybių parei
gūnais, norėdamas susitelkti 
ties vidaus krašto problemomis. 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas sausio 10 d. at
vyksta į Lietuvą ir čia išbus 3 
dienas. Be Vilniaus, jis dar lan
kysis Kaune. Ignalinoje ir gal 
dar kituose miestuose. Norįs 
susitikti su įvairiomis politinė
mis grupėmis, intelektualais ir 
darbininkais. 

— Vi ln iaus Sąjūdžio pir
mininkas Aloyzas Saka la s 
praneša, jog Gorbačiovo buvimo 
metu Lietuvoje, j is yra 
kviečiamas atvykti į masinį 
mitingą Vilniuje ir ten patirti 
lietuvių nuotaikas. 

— Taline, Estijos sostinėje, 
atidaryti Suomijos ir Švedijos 
konsulatų Leningrade filialai. 

Tai palengvinsią vizų gavimą, 
vykstant į tas šalis. Filialuose 
dirbs po 4 tarnautojus — du 
užsieniečiai ir du estai. 

— B a k u mieste Azerbaidžano 
žinių agentūros pranešimu, 
Armėnijos pasienyje buvo 
apšaudytas m a l ū n s p a r n i s , 
kuriame skrido Sovietų Vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnas. 

— Prez . Busho populiarumas 
po įvykių Panamoje, kai gen. 
Noriega buvo atvežtas į Miami 
teismui, labai padidėjo. Jam pri
taria ir Kongreso nariai, kad 
bus teisiamas „tas, kuris žudo 
mūsų vaikus narkot ika is" , 
kalba daugelis kongresmanų ir 
senatorių. 

— Čekoslovakijos naujasis 
prez. Vaclovas Have l i s 
amnestavo 20,000 politinių 
kalinių Naujų metų dieną, 
nekreipdamas dėmesio į tai, kad 
Skoda fabrike tokių kalinių dir
bo 1,600 ir po amnestijos fabriko 
vadovybei sudaro daug rūpes
čių, kas užims jų vietas darbe. 

— Rumunijoje suimti visi Po
litbiuro nariai. Suimta taip pat 
dar 20 artimiausiu buvusio 
diktatoriaus padėjėjų. 

— Bukareš t e kviečiamas ko
munistų suvažiavimas, kurio 
dienotvarkėje yra ir Komunistų 
partijos veiklos sustabdymas. 

— Lenkijoje sausio 1 d. įsi
galiojo kapitalistinė sistema. 

„Chicago Tr ibūne" ketvirta
dienio laidoje parašė ilgą 
vedamąjį straipsnį Pabaltijo 
klausimais, ypač iškeldamas 
Lietuvos komunistų atsisky 
rimo faktą. 

Maskva. - Moldavijos respub
likoje didėja tautinis susipra
t imas, kuris banguoja ir kitose 
ne rusų respublikose visoje So
vietų Sąjungoje. Pr ieš porą 
savaičių moldavai apsidžiaugė 
rumunų, savo kraujo giminių, 
p r a d ė t u s u k i l i m u . D a ž n a s 
moldavas kalbėjo, jog reikia ir 
jiems atsikratyti savo ..mažai
siais .ceausescais'. kurių turime 
kiekvienoje vietoje šioje res
pub l iko j e " , p a s a k ė radi jo 
žurnalistas Timofey Blanaru. 
J i s su s i l aukė didel io savo 
tautiečių pri tarimo, praneša 
Reuterio žinių agentūra . 

Pranešama, kad Moldavijoje 
labai sparčiai auga Liaudies 
fronto sąjūdis. Jiems labai daug 
padėjo Rumunijos pusbrolių 
sukilimas, nes paskutiniu metu 
spontaniškai žmonės jungėsi į 
Liaudies fronto eiles. Jei šiuo 
metu dar neinama į gatves, tai 
moldavų galvosena esanti už
valdyta tos dvasios, kuri vy
rauja Bukarešte. Liaudies fron 
to vadai koncentruojasi laimėti 
r inkimus. 

Pa r t i eč ia i p a b ė g o 
Liaudies fronto vadai buvo 

išsigandę, kad nebūtų smurto 
veiksmų, kai lapkričio 7 d. 
v y r i a u s y b ė s s u r u o š t a m e 
komunistų parade Kišinevo 
mieste žmonės perėmė parado 
vadovavimą, lipo an t tanku, 
reikalavo laisvės; partijos vadai 
n u o platformos i š s igando 
išbėgiojo. „Aš pasisakau už pliu 
r a l i z m ą " . viešai p a r e i š k ė 
Moldavijos Liaudies fronto pir 
mininkas Nikolai Kostin. Jo 
vadovaujamas f ron tas š iuo 
metu ruošiasi vasario mėnesio 
r i n k i m a m s . Moldavi jos 
Aukščiausiąją tarybą sudaro 
380 delegatų. Frontas išstato 
savo kandidatus. Jau net girdėti 
ba l sų už sus i j ung imą su 
Rumunija. Didesnė Moldavijos 
dalis prieš 45 metus priklausė 
Rumunijai, nuo kurios Stalinas 
atplėšė teritorijos dalį. 

pačiam Gorbačiovui ir tai pa
rodysianti seniesiems komunis
tams, kad kito kelio šiandien 
nėra. ,,Ir jei Komunistų partija 
negali šiandien laimėti rinkimų, 
tai tegu būna taip, nes tai bus 
teisingas kelias ateičiai", sako 
Liaudies fronto pirmininkas 
Kost in . Tač iau jis pasakė 
manąs, kad Gorbačiovas laimes 
kovą. 

Nau jas vadas 
Sovietų Politbiuro nariai, 

ypač nuo praėjusios vasaros, 
seka įvykius Moldavijoje, kai 
ten prasidėjo Liaudies fronto 
judėjimas. Pirmiausia buvo pa
šalinta rusų kiriliškasis šriftas 
ir įvestas lotyniškasis moldavų; 
tai yra rumunų kalba. Moldavai 
nustojo vartoti žodį „tovaršč" ir 
jau sako rumuniškai „domn. 
doamna". Moldavai pakeitė ir 
savo partijos vadą. kuriuo dabar 
yra Moldavijoje gimęs Piotr 
Lučinsky. Jis atsisakė polici-
ninkiškos galios ir jau turėjo 
kelis pasitarimus su Liaudies 
fronto vadais. 

Moldavija buvo sudaryta iš 
dalies Ukrainos ir Bessarabijos. 
kuri buvo iš Rumunijos Sovietų 
kariuomenes atimta 1944 m., o 
Moldavijos senovinė sostinė Iasi 
liko Rumunijoje. Šiuo metu 
Moldavijoje yra maždaug 4.2 
mil. gyventojų, iš kurių 6 4 ^ yra 
moldavai, 149c ukrainiečių ir 
13^ rusų. Tačiau stalininis gal
vojimas dar nesąs palaužtas. 
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Gorbač iovo p a r a d o k s a s 
Fronto vadai skelbia pritaria 

Gorbačiovo perestroikai ir Mol 
davijoje nori įvesti daugpart inę 
s is tema, d i skutuoja laisvos 
prekybos in ic ia tyvą ir net 
sako, kad to galima pasiekti ir 
n e a t s i s k i r i a n t iš Sovietų 
Sąjungos. „Gorbačiovas neturi 
bijoti mūsų", kalbėjo fronto 
vadas Kostin, kurio populia 
rūmas Balkanuose žymus. J is 
yra partijos narys ir politinių 
mokslų profesorius sostinės 
universitetėto. Kostin sako, kad 
Gorbačiovas a ts idūrė klasiš
k a m e pa radokse : j is leido 
veikti demokrat inėms jėgoms 
komunistiniame pasaulyje visur 
ki tur , tačiau savo namuose 
dėlto turi saugotis, kad kas nors 
nesmogtų jam j nugarą. Pačiu 
moldavu iniciatyva padėsianti 

Vlikas kreipėsi į 
prezidentą 

Wash ing tonas . — Elta pra
neša, jog Generaliniam sekre
toriui M. Gorbačiovui pasmer 
kus Lietuvos Komunistų parti
jos nutarimą atsiskirti nuo cent
rines Sovietų Sąjungos Komu
nis tų par t i jos , griežtai 
p a s i s a k i u s pr ieš Lietuvos 
Aukščiausios tarybos nutarimą 
pakeisti 6-tą Konstitucijos pa 
ragrafą ir tuo įteisinti ir kitų 
politinių partijų bei ideologinių 
judėjimų veiklą, ir pareiškus, 
kad jis su delegacija vyks į 
okupuotą Lietuvą šių nutarimų 
svarstyti, Vlikas vėl kreipėsi j 
prezidentą Bushą, prašydamas, 
kad jis reaguotų į Gorbačiovo 
kišimąsi į okupuotos Lietuvos 
vidaus reikalus. 

Šiuo klausimu taip pat buvo 
tartasi su sekretoriumi Der-
vvinskiu kuriam buvo įteikta 
prezidentui Bushui pasiųsto 
laiško kopija, kurią jis žadėjo 
asmeniškai įteikti atitinka 
miems Baltųjų rūmų pareigu 
nams. 

KALENDORIUS 

Saus io 6 d.: Baltazaras. Kas
pa ras . Melchioras, Arūnas. 
Arūne, Kęsgailą. 

Saus io 7 d.: Trijų Karalių 
šventė. Jul ius, Liucijus, Raud 
vile, Rūtenis. 

Saus io 8 d.: Apolinaras. Gin
te. Teofilis, Vilintas. 

Saus io 9 d.: Algis. Bazilė. 
Gabija. Marcijona. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:18, leidžiasi 4:34. 
Temperatūra šeštadienį 37 1., 

sekmadienj 32 l„ pirmadienį 38 
L, antradienj 33 1. 
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AUKOTIS IR AUKOTI 

Ateitininkų federacijos tarybos posėdyje Ateitininku namuose, Lemonte. Iš 
k.: Prezidiumo pirm. Birutė Bublienė, Federacijos vadas Juozas Polikaitis, 
Federacijos dvasios vadas kun. dr. Valdemaras Cukuras ir Tarybos narė dr. 
Judita Čuplinskienė. Nuotr. R. Kubiliūtės , 

Būdami išeivijoje, l iudijame 
savąją tautą, kovodami už 
išlikimą gyvos lietuvių tau tos 
jos etnografinėse r i bose ir 
išlaikymą gyvos lietuvių tau ta i 
išeivijos. Papūtus Lietuvoje 
laisvėjimo vėjams, Lietuvos kar
dinolas, Sąjūdžio v a d a i ir 
išeivija skelbė tautos kamieno 
ir išeivijos vienybę, t a u t o s 
nedalomumą. Tautos vienybės 
bei nedalomumo faktą ypač 
pajutome pastarajame pusmety
je, kada sutinkame tiek daug iš 
Lietuvos lankytojų, klausomės 
Sąjūdžio vadovų gerai perteiktų 
informacinių kalbų, stebime 
daugelį Lietuvos menininkų 
pasirodymų išeivijoje. Tuo pat 
metu išeivijos ka i k u r i e 
meniniai vienetai su spektak
liais lankosi Lietuvoje. Tad už 
savo tautą esame atsakingi visi, 
tiek tautos kamienas Lietuvoje, 
tiek ir išeivija, o taip pat ir kiek
vienas lietuvių tautos narys at
skirai, kur jis begyventų. Stebi
mės mūsų tautos kovos už laisvę 
heroizmu ir gyvybių aukomis 
per pastaruosius 45 metus , 
maloniai džiugina daba r t i e s 
laisvėjimo ženklai ir nuosekli , 
neatiaidi okupuotos tautos kova 
už laisvę, paženklinta pilna 
nepriklausomybe. Kelia pasigė
rėjimo šiai kovai vadovaujančių 
asmenų sumanumas ir išmintis, 
i š tvermė ir e n t u z i a z m a s . 
Didžiai sveikintinas ir visos 
tautos besąlyginis t ikėj imas i 
laisvę, pasitikėjimas savimi ir 
pasitikėjimas Dievu. J u k ste
buklas dar tebevyksta. Atsa
komybė už savąją t au t ą im
plikuoja pareigą ir auką. 

Aktyvioji išeivi jos d a l i s 
nevengė pareigos ja i priei
namais būdais dirbti dėl t au tos 
išlikimo, skleisti lietuvių tautos 
ryžtą atgauti laisvę, parodyti 
pasauliui tautos kančią ir geno
cidą, vykdomą okupanto. Šią 
darbo auką nešė ir tebeneša daug 
taurių išeivijos lietuvių. Kiek
viena darbo auka re ikal inga ir 
piniginės aukos, kiekvienas vi
suomeninis ar organizacinis 
darbas neįmanoma at l ikt i be 
išlaidų. 

Šiems tikslams ir uždavi
niams vykdyti ir a t s i r a d o 
BALF. Lietuvių Fondas, Tautos 
fondas. Lietuvių Bendruomenės 
fondas ir kiti mažesnieji fondai, 
kaip pvz.. Ateitininkų Šalpos 
fondas. Visų tų didžiųjų fondų 
kūrime ir įkūrime dalyvavo 
ateitininkai, būdami ir inicato-
riai ir didieji aukotojai. 

Kūrėme fondus, užmiršdami 
patys save, savąjį fondą (cha
rakteringą ateitininkams!i Bend
riesiems fondams tūks tanč ia i , 
savajam fondui — trupiniai . Pa
garba tūkstantinių aukotojams, 
bet tie trupiniai.. Nebent jų 
pririnktume septynias pin .ines. 
kaip anais Kristaus s tebuklu 
metais. 

Stovime visu veidu j t au tą 
Tenka pamiršti, kad kažkas 
kažkada mus vis ba rė ir vis 
r ag ino t a u t a i a t s u k t i t ik 
nugarą. Puikiai supran tame , 
kad nūdienė m ū s ų t a u t o s 
padėtis iš mūsų re ika lau ja 
daugiau darbo ir d a u g i a u 
piniginės aukos. Mūsų. kaip 
išeivijos, uždaviniai yra stipriai 
padidėję. Daugelis mūsų pajėgių 
visuomenininkų dirba bendri 
nėse lietuvių organizacijose. 

nevengdami atsakomybės. Taip 
mus ruošė atei t ininkų organi
zacija (visuomeniškumo prin
cipas!). Ateitininkai buvo tauto
je ir su tauta, brandinant nepri
klausomybės atgavimo idėją 
nuo pat 1910-tųjų metų, daly
vavo nepriklausomybės karuo
se, drauge su visa tau ta trium
favo 1918-tųjų metų nepriklau
somybės paskelbime, o laisvės 
metais, eidami mokslus, save 
auklėjo tautinėje katalikiškoje 
dvasioje, siekdami pilnutinės 
a smenybės idealo , laisvoje 
Lietuvoje sub rand inę daug 
jaunos idealistinės išsimoksli
nusios progresyvios inteligen
tijos. Visų okupacijų metais 
a te i t in inka i sukūrė , stiprią 
rezistenciją, o 1944 metų suki
lime prieš rusus ateitininkai 
atliko didelį vaidmenį, tiek šio 
sukilimo organizavime, tiek ir 
jo vykdyme, žinoma, su nemažo
mis gyvybių aukomis. Aišku, 
kad dabar t inė genocidinė 45 
metų tautos okupacija, nusine
šusi šimtus tūkstančių gyvybių, 
ne t ik neaplenkė ateitininkų, 
priešingai, didesnis jų procen
tas, negu k i tu organizacijų 
narių, susilaukė represijų. XX 
amžiaus mūsų tautos istorija 
a i šk i a i byloja , k a d t a u t a i 
atei t ininkų organizacija buvo 

itin svarbi — reikalinga. Juo la
biau šiuo nukrikščionintos tau
tos metu atei t ininkų auklėja
moji t a u t i š k a i kata l ik iškos 
ideologijos organizacija ypač 
r e i k a l i n g a , ką y r a v ieša i 
patvir t inę kai kurie lankytojai 
iš Lietuvos. Šį tikslą bei uždavi
nį gerai yra supratusi Ateitinin
kų federacijos vadovybė jam skir
dama savo rūpestį ir darbą. 
Ateit ininkų federacijos vadas, 
drauge su keliais kitais fede
racijos vadovybės nariais, tik ką 
lankė Lietuvos ateit ininkus, 
dalyvaudami Lietuvos Ateiti
ninkų federacijos atkuriama
jame suvažiavime š.m. lapkričio 
25-26 dienomis (žiūr. Ateiti
ninkų skyrių ,,Drauge'* gruo
džio mėn. 9-tos dienos). 

Federaci jos vadovybė t ad 
matė būt iną reikalą sukurti 
stiprų a te i t ininkų federacijos 
fondą, įgalinantį šių dienų atei-
t ininkiškus uždavinius vykdyti. 
Šis fondas turės tam tikrais 
būdais stipriai remti ir Lietuvos 
a te i t in inkų veiklą, ypač jų 
spaudą, aprūpinimą literatūra, 
jų atstovų keliones į mūsų 
stovyklas susipažinimui su atei-
t ininkiška auklėjimo veikla. 

Tiesa, atei t ininkų Šalpos fon
das jau įkurtas net 1916 metais 
Voroneže. Jo uždavinys buvo 
rūpintis atei t ininkų besimo
kančiu j aun imu, teikti jam 
pinigines pašalpas, parūpinti 
paskolas mokslui. Per fondą 
buvo pa rūp inamos lėšos ir 
grįžimui į Lietuvą. Fondas 
veikė Lietuvoje iki 1940 metų, 
bolševikų okupacijos pradžios. 
Išeivijoje AŠF buvo atkurtas 
1949 metais Amerikoje. 

Tad. mieli ateitininkai, šį 
kartą Ateitininkų fondas iš 
Jūsų laukia ne trupinių, o 
tokios pat sumos, kokiomis 
rėmete ki tus fondus. Jūsų orga
nizacijos fondas turėtų moralinę 
teisę iš Jūsų laukti ir sulaukti 
net didesnes aukos už aniems 
fondams paaukotąją, š i s fon 
d a s r e m s a t e i t i n ink i šką j ą 
veiklą išeivijoje, kaip vasaros 

DIEVAS YRA MEILE 
BIRUTĖ BUBLIENĖ 

(Pabaiga) 
Darbo posėdžiams visi su

važiavimo dalyvia i buvo 
pakviesti išsiskirstyti į atskiras 
klases pagal interesus ir amžių. 
Atskirai rinkosi: studentai, 
moksleiviai, mokytojai, dvasios 
vadai ir Atkuriamosios Atei
t ininkų valdybos nar ia i ir 
svečiai. 

Po dviejų valandų visi vėl 
susirinko į bendrą auditoriją 
pasidalinti savo svarstymais ir 
nuomonėmis. 

S tudentų p a r e i š k i m a s 

Studentija buvo ateitininkijos 
sąjūdžio iniciatorė ir kūrėja. 
Nepriklausomoje Lietuvoje SAS 
buvo pati gyvybingiausia ir 
veikliausia. Šiandien Lietuvos 
studentija ieškanti savo veido ir 
k l a u s i a n t i , k a i p ger iau 
įgyvendinti aukščiausiai) tikslą 
— „Visa atnaujinti Kristuje, tar
naujant Dievui ir Tėvynei" — 
skelbia: SAS atkūrimą Lietu
voje. Išsirinks laikiną valdybą, 
kurios tikslas atlikti paruošia
mąjį darbą ir sušaukti Nepa
prastąją konferenciją 1990 
metais. Kviečia katalikiškąją 
studentiją dabar pradėti tam 
darbui ruoštis, sąmoningai sten
giant i s augt i ir s t iprė t i 
katalikiškoje dvasioje. 

Laikinosios SAS valdybos na
riai: Dvasios vadas kun. J. 
Boruta; dr. Arvydas Žygas — 
pirmininkas: L. Virbalas, D. 
Žemaitaitytė — Alytus; D. 
Kabašinskaitė — Kaunas; G. 
Bielskytė — Kaunas; R. Atko
čiūnaitė — Vilnius; R. Zumeras 
— Vilnius; S. Galadauskas — 
Vilnius; A. Saladūnai tė — 
Vilnius. 

Lietuvos S t u d e n t ų atei
tininkų valdyba paruoš projektą 
SAS grąžinimui į aukštąsias 
mokyklas tuos, kurie buvo 
pašalinti dėl savo religinių 
įsitikinimų. 

Lietuvos ka ta l ikų 
mokslininkų pare i šk imas 

Mokytojas V. Toleikis in
formuoja suvažiavimą, kad 
įsikūrė Lietuvos mokytojų ini
ciatyvinė grupė, kuri suruoš 
katal ikų mokytojų suvažia
vimą. Išrinkti: Juozas Šimkus — 
pirm., Elma Žaidienė — sekre
torė, o nariais — J. Navickas, B. 
Grižienė, B. Girdzijauskienė, A. 
Kuliešius, V. Toleikis, V. Bra
zauskienė, A. Bernatonis, A. Pa
tackas ir A. Raudienė. 

stovyklas, žiemos kursus, „Atei
tį", bet ypač yra svarbu remti 
Lietuvos jaunimo ideologinį 
sąjūdj, grįžimą iš ateizmo bei 
indiferentizmo į krikščioniš
kąsias vertybes, atsisakant 
ateizmo ir melo dvasinės impe
rijos. 

Lietuva turi moralinę teisę iš 
mūsų to laukti. Kiekvienas 
esame atsakingi tiek prieš savo 
organizaciją, tiek prieš tautą. 
Pinigai, juk, bus investuojami į 
Lietuvos jauną žmogų — atnau
jinti jj katalikiškoje dvasioje. 

Aukas siųsti fondo pirmininko 
adresu: Povilas Kilius, 12507 S. 
McVickers St., Palos Heights. 
IL 60463. Tel. 708-385-8924. 

Dr. P . Kisielius 

Dvasios vadų posėdžio 
nutar imas 

Surengti Sendraugių ateiti
ninkų suvažiavimą ir išrinkti 
iniciatyvinę grupę. Pirmininku 
išrinktas kun. Robertas Grigas. 

Atkuriamojo va ldybos 
posėdžio nu ta r imas . 

Lietuvos ateitininkų atgi
mimo programą detaliai išvys
tyti trijų mėnesių laikotarpyje 
ir pristatyti ją pavasarį visoms 
sąjungoms sušauktame suvažia
vime. Programą ir statutą reda
guos komisija V. Toleikis, Kl. 
R. Gudelis, kun. S. Tamke-
vičius, dr. A. Žygas, A. Mišeikis, 
P. Plumpa, J. Morkus, D. Čiocy 
tė ir M. Blozneiis. 

Pasiūlymai suvažiavimui: 

1) Ateitininkų himne pakeis
ti žodžius „gamina" į „augina"; 
2) Pasiųsti sveikatos apsaugos 
ministrui pareiškimą dėl negi
musios gyvyoes apsaugojimo. 

Rinkimai 

Suvažiavimas priėmė sprendi
mą, kad balsuot i gali 
ateitininkai ir sukakę 14 metų 
bei vyresni kandidatai,-ės atei
tininkai, -es. Suskaičiuota 153 
balsuoti galintys delegatai,-ės. 
Balsuojama ui Lietuvos Ateiti
ninkų federacijos pirmininką, 
valdybą, tarybą, atgimimo prog
ramą ir federacijos statutą. 

Kun. Tamkevičius suvažiavi
mui pasiūlė: 

l .Ateitininkijoje iki šiol 
vyriausias vadovaujantis asmuo 
yra Federacijos vadas. Vadas ir 
turėtų likti vienas, vadovau
jantis Lietuvos ir išeivijos atei
tininkams, bet Lietuvoje reikia 
rinkti Lietuvos Ateitininkų 
federacijos p i rmininką i r 
valdybą, ir įsteigti atskirą 
federaciją, savarankiškai besi
tvarkančią, o federacijos vadas 
būtų asmuo, jungiantis Lietuvos 
ir išeivijos federacijas į vieną 
Ateitininkų organizaciją. 

2. Jau paruosta Ateitininkų 
atgimimo programa, bet prie jos 
reikia dar daug padirbėti. Šiam 
reikalui komisija jau sudaryta. 

3. Statutą reikia peržiūrėti, 
pasvarstyti ir pritaikyti prie 
Lietuvos gyvenimo sąlygų. 

4. Įtraukti JAS į Lietuvos Atei
tininkų statutą, liodj turėtų 
duoti nejaunesni kaip 10 metų 
amžiaus sukakę kandidatai. 

Saulius Galadauskas prašė 
suvažiavimo atspausdintoje pro
gramoje atitaisyti „Išeivįjos AF 
vadas" į „Ateitininkų Federa
cijos vadas". 

K. Valiulis siūlė balsuoti už 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
pirmininką. Siūlė, kad būtų tik 
vienas federacyos vadas, kaip 
jungtis tarp abiejų federacijų. 

• 
Balsavimai 

Balsų skaičiavimo komisija 
pranešė, kad: 

1. Suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė rinkti Lietuvos Atei
tininkų federacijos pirmininką. 

2. Po daugelio siūlytų kandi
datų į pirmininkus, ir ilgų dis
kusijų, Lietuvos ateitininkai 
vienbalsiai išsirenka Lietuvos 

MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Prez. A. Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopos susi
rinkimas sausio 12 d., penk
tadienį , vyks pas Nidą 
Tijūnelytę, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL. Tel. 
708-537-7949. Susirinkimo 
pradžia 7:30 vai. vak. j Prog
ramoje: dr. Aro Žliobos paskai
ta ir skaidrės apie mediciną 
Nigerijoje. Gal matysime ir 
fiimą apie Simą Kudirką. 

Kuopa numato sausio 21 d. 
slidinėjimo iškylą į Vil la 
Olivia. 

Visi moksleiviai kviečiami 
dalyvauti kuopos susirinkime, o 
taip pat ruoštis ir slidinėjimo iš-
kylon. 

Ateitininkų federacijos pir
mininku prof. dr. Arvydą Žygą į 
iš JAV, jau antrus metus gyve- • 
nantį Lietuvoje. 

4. Išrinktasis pirmininkas su
darys valdybą ir pasiūlys ją tvir
tinti Federacijos tarybai. 

5. I Lietuvos Ateitininkų fe
deracijos tarybą pasiūlyti ir 
beveik vienbalsiai išrinkti: A. 
Patackas, D. Raškinienė, P . 
Plumpa, M. Blozneiis, Alg. 
Patackas, A. Juozaitis, A. Sau
dargas, V. Žukas, J. Brazaus
kas, kun. R. Gigus ir J. Morkus. 

Suvažiavimą ba ig ian t 

Suvažiavimo dalyviai gausiu 
ir r i tmingu plojimu sveikino 
naują Lietuvos Ateitininkų 
federacijos pirmininką prof. 
Arvydą Žygą. Scenoje j am 
įteikta gražių raudonų rožių 
puokštė. Šiltai ir nuoširdžiai jį 
pasveikino Ateitininkų federa
cijos vadas Juozas Polikaitis. 
Matant juos abu broliškai apsi
kabinusius, jautėsi ateitininkiš-
koji vienybė ir didelė viltis 
mielai tėvynei, taip, kaip kardi
nolas V. Sladkevičius kvietė 
visus vienytis. 

Jautr iais žodžiais prabilo dr. 
Arvydas Žygas, prisiekdamas 
visados stengtis dirbti ir aukotis 
ateitininkų sąjūdžiui. Suvažia
vimo dalyviai dar entuziastin-
giau pradėjo ploti, dr. A. Žygui 
pareiškus, kad jis pasiliekąs nuo
latiniam gyvenimui Lietuvoje. 

Sugiedojus Lietuvos ir Ateiti
ninkų himnus buvo baigtas dvi 
dienas trukęs Lietuvos Ateiti
ninkų federacijos atkuriamasis 
suvažiavimas. Buvome liudinin
kais tikrai nuostabaus įvykio — 
išeivijos Ateitininkų išlaikytų 
ateitininkijos tradicijų tęsti
numo sugrąžinimą ir susijun
gimą Lietuvoje. 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

4149 W 63rd St 
T * . (1-312) 735-7709 

217 E 127* St. 
Lemont. IL 60439 

Tel.(706) 287-22*8 
Pagal susitarimą 

Dft. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

tsss t. • » » — — i 

T * . (70S) 900-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIt 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

DRAUGAS 
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

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

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countnes $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4-545 W. 63rd St.. 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams V4 metų 3 men. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70 00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Sešt. pried) $4000 $25.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-400; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą porom* 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 W*et S1ot Street 

ToL — (1-312) 47S-24O0 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir ponkt. 10-4; sėst. 10-2 vai. 

DR. ARVYDAS J . DAJUDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

28SS W. Uncoki rrary. (Hwy. 30) 
Otympla Retos, M. 
Tol. (708) 744-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
0441 S. PutaoM Rd., CMcogo, IL 

Roz. (1-312) 778-7879 
KaS. (1-312) 882-0221 

Valandos susitarus 

217 f. 127 01. — LMMOAt. H. 004M 
Priklauso Palos Commumty Hospdal * 

S4v«r Cross HOSprtal 
Valandos pagal suaitanma 

Tat (TOS) 287-21— 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1(1-312) 787-7878 
8780 Arehor Ava. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitanmą 

DR. KENNtTN J. VERKĘS 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

24M W. UOaaalan Ptsaa Cesrt 
Tat (1-312) R B M B S I 

•07 t . OMbert, LaOranoa. H. 
Tai. (TOS) 362-4497 

Kak>. tai. (1-312) 808-3180; 
N O M H (700) 381-3772 

OR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8749 Woot 8 * 0 Street 
Vai pirm. antr . ketv ir ponkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitanmą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

34 Weot BurOngton, tol. (708) 912-0004 
Westmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

8132 S. Kedzle Ave., CMcogo 
(1-312) 925-2870 arba (1-312) 4S04441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, CMcogo 
Tol. (1-312) 434-9849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. tel. (1-312) 585-0344: 
Roz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 93rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9, antr 12-6. penkt 10-12, 1-6 

Kok. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)248-0087; arba (700)248-4581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Rood 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tol. (708)422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Rood. 
Tol. (1312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kak. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago. M. 60852 

Pirm., antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoj* 

2659 W 59th St. Chicago. IL 
Tel. (1-312)478-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. koMneto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Mtchtgon Ave.. Sutte 324 Ir 
5835 8. Puteskl Rd.. CMcogo. IL 

Tol. (1-312) 508-2980 (veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪ0IKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81«t Stroot 

KoMneto tol. (1-312) 737-1168; 
RezM. (708)385-4811 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. CMcogo. III. 
Tol . (1-312) 925-2670 

1165 Dundee Ave. . Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 7lst St. 

Tel. (1-312)737-5149 
Vai pagal sus'tanmą 

Pato* Vision Centor. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Ui Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 446-1777 

Dr. Tumasonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 Wost 71 st Street 

Tel. (1-312) 434-1818: Rez. (708) 852 0889 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v T'k susitarus 

Dr. Tumasonlo kabinetą perams 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 7 is t Stroot 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st. St.. CMcogo. Ik. 

Tel.: (1-312)436-0100 
11800 South BOSI Hlghsrsy 
Palos Hetgnts. III 00443 

(708) 361 0220 (708) 381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

Vai antr 1.4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

KoMneto tol. (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus iigg gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arehor Ave. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312)585-7755 



Prieš 2000 metų 

PASKUTINIS 
DEŠIMTMETIS 

SUOMIŲ-SOVIETŲ KARAS 
KAZYS BARONAS 

Prieš penkiasdešimt septyne
r ius metus žymus Šveicarijos 
katal ikų istorijos filosofas, pro
fesorius ir paskait ininkas Gon-
zague de Reynold rašė apie 
naujųjų laikų revoliuciją. Sie 
nau j i m e t a i j a u i šgyvena 
revoliucijas, karus, persekio
j imus ir naujo gyvenimo pro
švaistes. Tai paskutinis dešimt
metis prieš du tūkstantuosius 
metus nuo Kristaus gimimo, 
pagal kai kuriuos — naujos eros 
skaičiavimą. Ar jis žada naują 
gyvenimą, ar jis neša naujas re
voliucijas, a r jis mėgina sustab
dyti ekonomines krizes kai ku
riuose kraštuose, ta i su baime 
žvalgosi daugelis politikų, vi
suomenės ir tautų vadų, dairosi 
net ir paprasti žmonės, kuriuos 
labiausiai liečia revoliucijos 
galimybės ir ekonominės krizės. 

Po pirmojo pasaulinio karo, 
kuris palietė Europą ir Rusiją, 
išsivystė komunistų revoliucija. 
Po antrojo karo gyvenimas, 
dora, žmogaus su žmogumi ir 
tautos su t au ta santykiai taip 
pasikeitė, kad jų negalėjo net 
numatyt i geriausi protai, ga
biausi tautų ar valstybių vadai. 
Du diktatoriai buvo pašalinti, 
trečiasisi jų suokalbininkas — 
Stalinas — buvo išgelbėtas nai
vių politikų ir karo eigos. 

Reikėjo kelių dešimtmečių 
užauginti naujas kartas, kurios 
nepaisytų vyresniųjų, kar tu ir 
jų klaidų politikoje, ekonomijoj, 
visuomeninėj veikloj ir net 
kultūroj. Nureligėjimas jaučia
mas ne kurioje vienoje šalyje, ne 
tik toje šalyje, kur pagal Marksą 
religija yra tautų opiumas, bet 
daugelyje šalių ir daugelyje įsta-
t ymų leidėjų galvose. Net 
laisvoje ir laisve saugančioje 
Amerikoje. 

Šiuo metu dairosi visi aukš
tieji protai ir visi save vadais 
laiką žmonės, ką atneš pasku
t inis dešimtmetis — ar tas 
pačias klaidas pakartos jaunie
ji ir naujos kartos, ateinančios 
j valdžią, ar jos ateis su nau
jomis idėjomis ir naujais būdais 
padėti žmogui ir tautoms? 

Profesorius Gonzague de Rey
nold savo knygoj „Tragiškoji 
Europa" išreiškia to meto nuo
taikas: „Dabarties netvarkoj, 
vidury prieštaravimų, kurie 
mus drasko, gilumoj neišeinamo 
kelio, kur klaidos mus įtraukė, 
vis dar vieną kar tą yra galima, 
net absurdas. O ateitis yra ant 
Dievo kelių". Bet taip pat jis 
pasiremia savo mokytojo Joseph 
de Maistre žodžiais: „Jei Dievas 
ištrina, tai , be abejo, tam, kad 
rašytų". 

Daugelis komunistinių valsty
bių valdžios yra ištrintos, kad jų 
vietoj būtų įrašyti nauji žmonės, 
naujos valdžios, naujos idėjos. 
Bet negalima sakyti, kad tie 
jaunieji, kurie yra senųjų vaikai 
ir sekėjai, nedarys tų pačių klai
dų, kurias darė dabar atstatyti 
valdžiose buvę žmonės. 

Istorija yra kuriama žmonių, 
žmonių proto, kuris skatinamas 
darbams, keičia civilizaciją, 
prisideda prie kultūros ir prie 
doro ar doresnio gyvenimo. Nors 
istorija nesikartoja ir nesikartos 
ateinantį dešimtmetį, bet jauno
sios kartos, kurios seniai norėjo 
senių valdymo (gerontoarchijos) 
nusikratyti , mokės savo tėvų ir 
senelių skolas, padarytas per jų 
klaidas, neatsargumus, iliu
zijas. 

Tos jaunosios kartos gal nieko 

nebus gavusios iš vyresniųjų, 
bet turės, nieko neturėdamos, 
sumokėti ne tik skolas, bet ir 
procentus. Pradedant naują ir 
paskutinį dešimtmetį šioje ero
je, tai labiausiai gąsdina visus 
žmones. Gąsdina net tuos, kurie 
dabar mano jėga ir ginklu laiky
tis valdžioje. 

Kiekvieneriais metais senasis 
pasaulis pamažu miršta, o gims
ta naujas su naujomis idėjomis, 
naujais vadais, naujais veiklos 
būdais ir priemonėmis. Tai ne
reiškia, kad kas dešimt metų 
keičiasi žmonės, kurie daro 
įtakos politikai, visuomeninei 
veiklai, pasaulio santvarkai. 
Tai tik pasikeitimai, kuriuos pa
juntame po dešimtmečių, kar
tais net po šimtmečio. Pajun
tame ne visuomet laimingai ir 
sėkmingai. 

Žmogus labiausiai valdomas 
žmogaus, o iš tikrųjų turėtų jį ir 
jo gyvenimą, pradedant politika 
ir baigiant ekonomika, valdyti 
Dievas. Tai galima svarstyti, 
pasikeičiant dešimtmečiams, 
nes jie deda aiškesnį antspaudą. 

Lietuva kentė keturias okupa
cijas. Penktoji okupacija dar ir 
dabar tebesitęsia. Prieš tai ir 
pirmojoj rusų okupacijoj iš
gyveno lenkų įtaką ir lenki
nimą. Sava kalba, savi papro
čiai, sava kultūra teliko tik 
kaimo žmonėse. Gal daugiausia 
žemaičiuose, kurie vėliau pri
ėmė krikštą, vėliau pergyveno 
lenkų įtaką, net jų bajorai dau
giau kovojo už protestantizmo 
idėjas, negu už lenkybę ir 
rusiškumą. Bet lietuvių tauta, 
anot B. Brazdžionio, liko gyva. 
J i liko gyva ne tik sodžiuje, bet 
ir jaunojoje kartoje, kuri pradėjo 
suprasti savo skirtybes ir pra
dėjo nemaišyti lenkiškumo su 
katalikiškumu, liberalizmo su 
rusiškumu. 

Ką Lietuvai ir lietuviams 
atneš šis paskutinis dviejų tūks
tančių eros dešimtmetis, niekas 
negali atsakyti, nei nuspėti ar 
svajose išgyventi. Tai yra neži
nomybės, kuriose lietuviai yra 
tėvynėje ir išeivijoje, nors jie 
tikisi daug laimėjimų ir daug 
pasikeitimų. 

Keliai, kuriais ėjo lietuviai 
išeivijoje ir pavergtoje tėvynėje, 
pasikeitė, bet nepasikeitė taip, 
kad jau būtų galima turėti 
didelių vilčių dešimtmečio pra
džioje. Laikas parodys pasikei
timų vertę, revoliucijų išdavas, 
valdžių pažadus demokratinti 
kraštus. Vis dėlto visuomet 
re ikia žiūrėti į pagrindinį 
pasikeitimų pobūdį. Visokie 
pasikeitimai vyksta ne su metų 
nauju skaičiavimu, ne su naujų 
valdžių atėjimu, ne su revoliu
cijomis ir suirutėmis, bet su 
žmogaus vidaus pakeitimu. Ar 
tai j au galima numatyti, tai 
klausimas be atsakymo. 

Savo tautai, kuri išsisklai
džiusi po pasaulį, kuri tėvynėje 
skaidosi į partijas ir organiza
cijas be programos ir ideologijos, 
baigiant dešimtmetį, nieko nėra 
taip reikalnga, kaip vienybės. 
Ne dėl to, kad lietuvis katalikas 
ar protestantas, ne dėl to, kad 
jis socialistas ar liberalas yra 
vertintinas, bet kad jis vie
ningai veikia lietuvybės, laisvės 
ir nepriklausomybės reikalui. 
Visokių pažiūrų yra atsidavusių 
savo tautai, bet taip pat ir 
išdavikų. 

Pr. Gr. 

Prasidėjus II pasauliniam 
karui, Pabaltijo valstybės bei 
Suomija paskelbė neutralitetą. 
Tačiau Sov. Sąjunga, įvedusi 
raudonąją armiją į Lietuvą. Lat
viją ir Estijątuoj pat pareiškė 
ir Suomijai teritorinių preten
zijų. Suomiai sutiko su mažais 
sienos pake i t imais , tačiau 
Maskvos tas nepatenkino ir ji 
1939 m. lapkričio mėn. 28 d. 
puolė šiaurinę Europos vals
tybę. Nors Tautų S-ga paskelbė 
Sov. Sąjungą agresore, tačiau 
Suomija jokios karinės paramos 
nesulaukė. Ji turėjo nelygioje 
kovoje ginti savo žemę, o gal 
kartu ir valstybės nepriklau
somybę. Šis ka ras , dažnai 
vadinamas žiemos karu. baigėsi 
moraline suomių pergale, pada
rant raudonajai armijai didelių 
nuostolių. Deja, Suomija buvo 
priversta pas i rašy t i taikos 
sutartį, atiduoti dalį savo žemių. 
Tiesa, prasidėjus sovietų-vo-
kiečių karui, suomiai stojo 
Berlyno pusėje, tačiau vėl turėjo 
pasirašyti paliaubas, sumokėti 
milžiniškus karo nuostolius. J i 
savo pareigą laiku atliko, tačiau 
nustodama beveik 10^ dirba
mos žemės, l l ^ miškų bei 
perkeldama apie pusę mil. 
suomių j likusį laisvą kraštą. 

Š.m. spalio mėn. „Sowjet-
union heute — Sov. Sąjunga 
šiandieną" žurnalas, iš 50 metų 
istorinės perspektyvos, ap
žvelgia šį sovietų-suomių karą. 
Keturiuose psl. su nuotraukom 
parašytame straipsnyje sakoma, 
kad t ik dabar buvo leista 
sovie t in iams i s tor ikams 
patikrinti to karo archyvinius 
dokumentus, iš dalies sutinkant 
su maršl. A. Vasilevskio pasa
kymu, kad „suomių-sovietų ka
ras buvo gėdingas ir negarbin
gas karas, slepiantis savyje 
daug daugiau „baltų dėmių" už 

Mūsų korespondentas 
Europ. 

apsaugoti Leninp.acij. 
Klaidingi j sa- prives

davo p r i e dicr . .H k a r i ų 
nuostolių, dioV'.u apsupimų. 
Tokie raudonarr. . buvo lai
komi bailiais,, šr.:pa:s, krašto 
išdavikais. Ma \ orošilovo 
įsakymu jie bu\>> t :siami karo 
lauko teismo • čia pa t 
sušaudomi. Prie \ . priklausė 
pvz. 49-tos pėstin. i div. vadas 
Vinogradovas. p*' ekęs j suomių 
, , ka t i l ą " . Iš avus jį. 
Vinogradovas su visu savo 
š tabu kar ių syse buvo 
sušaudytas. 

Kaip miriėjdme. S ta l inas 
n e į v e r t i n o š u o l i ų jėgų, 
galvodamas Suomijoje sužaisti 
trumpą ir leagvą ža.dimą. Prof. 
A. Noskovas tB&šo: ..suomiai 
nebuvo lengvas priešas. Jie 
buvo laikcpni geriausiais 
pasau ly je ka t ia i s . pu ik ia i 
mokėdami puolimo ir apsi
gynimo taktiką. Suomiai kovėsi 
mažais daliniais. Tuo tarpu 
raudonosios armijos vadovybė 
į karo lauką*mesdavo divizijas 
ar armijas. '' ^kurių užtektų 
nugalėt i visą' Suomijos ka
riuomenę. Praktika davė visai 
kitą vaizdą: nėį divizijos, nei 
visos armijos nepajėgė kovoti 
Suomijos miškuose, balose ir 
sniege prieš 'mažus priešo 
dalinius. 

Ar galima buvo šio žiemos 
ka ro , atnešusio didel ius 
nuostolius Maskvai, išvengti — 
klausia sovietiniai istorikai. 
Visų vienodas atsakymas — ne! 
Mat Sov. Sąįuutga atmetė Suo
mijos pasiūlymą ištirti Mai-
nilo inc iden te n Tautų Są
jungos raginimą — nutraukti 

t anč ius užmuštų, dingusių 
be žinios. Prie jų reikia dar 
priskaityti sužeistus, sušalu
sius. 

Moks l in inka i ta ip pat 
nesutarė, kad karinė taryba 
nutarė pulti Suomiją. Prof. G. 
Rosanovo nuomone, karinė 
taryba šį klausimą pradėjo 
nagrinėti 1939 m. vasarą, mė
gindama taikos keliu išgauti iŠ 
Suomijos dalį ir teritorijos. Kitas 
rusas prof. G. Kurnajavas yra 
priešingos nuomonės: yra rasti 
karo pasiruošimo, apsigynimo 
bei priešpuolio Karelijoje doku
mentai. Autorius daro tokią 
išvadą: sovietinė kariuomenė 
buvo blogai paruošta šiam 
karui, karinei vadovybei galvo
jant jį užbaigti labai trumpu 
laiku. Pasirodė, kad tai buvo 
tik iliuzija. Prof. G Kurna-
jovas galvoja, kad prie sunkaus 
karo vedimo prisidėjo taip pat 
k a r i n i n k ų stoka, kadangi 
1937-39 m. Stalinas išžudė ne 
tik tūkstančius karininkų, bet 
beveik visą generalinį štabą (tai 
Hitlerio žvalgybos „nuopelnas" 
— K.B.): Labai dažnai visam 
sovietiniam regimentui vadova
vo jaunesnieji le i tenanta i . 

Straipsnio autorius V. Mitne-
vas pabaigoje rašo kad Suomi
jos — Sov. Sąjungos karas savyje 
slepia daug neaiškumų, paslap
čių, re ikal ingų sovietinių 
is torikų platesnių tyrinė
jimų. 

* 
Trumpose žiniose žurnalas 

praneša apie Vakarų Vokietijos 
Bergiš Gladbach ir Marijampolės 
miestų susigiminiavimą. Vokiš
ko miesto atstovai lankėsi Mari-

Rimties valandėlei 

KRISTAUS NAŠTA YRA 
LENGVA 

Kristus savo mokslą pavadino 
jungu ir našta. Tačiau pa
aiškino, kad tas jungas yra 
malonus, o našta lengva, jei se
kama Kristumi, kur i s y ra 
romus ir nuolankios širdies. 

Taigi tik romieji ir nuolankieji 
pajėgs, sekdami Kristaus pavyz
džiu, nešti jo mokslu uždedamą 
naštą ir jungą. 

Kristus norėjo, kad visi būtų 
jo sekėjai, kad visi pasiektų 
skirtą amžinąją laimę. Tačiau 
tą sekimą Kristus ne kar tą 
pavadino kryžiumi. Štai Jėzaus 
pamokantieji įspėjimai. „Kas 
neima savo kryžiaus ir neseka 
paskui mane — nevertas manęs 
iMt. 10.381 „Kas neneša savo 
kryžiaus ir neseka manimi, ne
gali būti mano m o k i n y s " 
(Lk. 14,27). Taigi pagrindinė 
sąlyga būti Kristaus mokiniu ir 
jo sekėju yra savojo kryžiaus 
nešimas. 

„Jei kas nori eiti paskui 
mane. teišsižada pats savęs, 
tepasiima savo kryžių ir teseka 

jampolėje bei Vilniuje, aplan
kydami Lietuvos „parlamentą". 

Rygos g imina ič iu y ra 
Bremenas. Čia buvo surengta 
latvių dailininkų — Jono An-
manio ir brolių Kristopo ir Kas
paro Zarinšų paroda. 

Vokiečių katalikų spauda pra 
nešė, kad šiemet vokiečių tele
vizija iš Vilniaus katedros per 
duosianti Bernelių Mišias. Jas 
eelebravo kard. V. Sladkevičius, 
pasakydamas dalį pamokslo vo-
k'škai. 

manimi" (Mt. 16,24). Taigi sek
ti Kristumi, kuris save paaukojo 
už žmones ant kryžiaus, galima 
t ik n e š a n t savąjį kryžių. 
Žmogiškojo gyvenimo pavadini
mas k ryž iumi t iek prigijo 
žmonių sąmonėje, kad net vir
to priežodžiu. Kada visa kas yra 
sunku, visos nelaimes vadina
ma bendru kryžiaus vardu. 
Gražus yra lietuvių priežodis, 
paimtas iš Evangelijų: „Ką 
Dievas myli. tam kryželį duo
da". 

Taigi tarp kitų sąlygų, kurios 
yra reikalingos, kad būtume 
Kristaus mokiniais ir sekėjais, 
yra kryžiaus, savojo kryžiaus, 
nešimas. Ir ta i ne tik kai kada. 
bet k a s d i e n . Ta ip paga l 
Kristaus mokslą krikščionio 
gyvenimas yra kryžiaus kelias. 
Tik tokiu keliu galima sekti 
Kristumi. Kas kratosi kryžiaus, 
kas jo kantr ia i neneša, negali 
būti Kris taus mokinys. Toks 
yra nevertas savo mokytojo Jė
zaus Kristaus. Kryžiaus kelias 
yra tas siaurasis, sunkusis ke
lias, kurį reikia rinktis, jei 
norima nueiti į amžinąjį gyve
nimą. 

Kristaus sekimo palyginimas 
su k ryž iumi yra būdingas 
Evangelijos kalbai ir stiliui 
Senajame Testamente ir vėles-
ni'ime žydų rabinų moksle nie
kur nėra minimas kryžius. 
Kryžius medžiagine prasme yra 
romėnų išmislas. o dvasine 
prasme yra Kristaus atpirkimo 
priemonė. 

J .V . 

iki šiol i š t i r t u s išto'riniųs,...kąutynąs,, Ji.JftU? ...pa$,,atmel!e 
didelius karus ' 

Ar Sov. Sąjunga buvo agreso
rė? Nėra jokių abejonių, nes jau 
1939 m. lapkričio mėn. Stalinas 
karo tarybos posėdyje pareiškė: 
„mes kariausime prieš Suomi
ją". Tuo tarpu Suomijos spau
doje, archyvuose aukštos val
džios pareigūnų tarpe nerasta 
jokių įrodymų, kad Suomija 
planavo užpulti Sov. Sąjungą. 

Kitaip galvoja Vladimiras 
Fiodorovas, KP centro komiteto 
tarptautinio skyriaus vedėjas ir 
suomių-sovietų karo žinovas, 
pareiškdamas, kad tiesioginiai 
Sov. Sąjunga nebuvo agresorė. 
Diskusijos tuo klausimu eina. 
Sovietinių mokslininkų supra
timu (Erkenntniss). tai buvo 
preventatyvinis karas, norint 

a i šk indama • T*ad Kremlių?' 
nekovoja prieš Suomiją, bet 
palaiko labai . glaudžius san
tykius su Suomyos liaudies res
publika ir jo vadu Kuusinemu. 
Ir Stalinas galvojo, kad tauta 
sukils prieš savo vyriausybę ir 
palaikys kvislingą Kuusinemą 
Tačiau išėjo priešingai: karas 
dar stipriau sucementavo suo 
mius vieningai laisvės kovai. 

Istorikams yra žinomi suomių 
nuostoliai, tačiau sovietinės 
aukos ir toliau laikomos paslap
tyje. Tas pats prof. V. Fiodo 
rovas prisipažino, kad sovie
t iniai dalinai patyrė nepap
r a s t a i didt l ius („enorme") 
nuostolius. Užklaustas, kokio 
dydžio jie buvo, jis atsakė: 
mano žiniomis jie siekia tūks- Balionai ir žiūrovai Alhuqucrque. New Mexico. spalio mėnesį 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

Visada žmogui reikia turėti 
ką nors, ką jis labiau vertina už 
gyvybę, kitaip pati gyvastis jam 
atrodys varginga ir tuščia. 

J. Seume 

Idealo nepasiekiama niekuo
met , bet visuomet galima 
labiau nutolti j tam idealui prie
šingą dalyką. 

Anonimas 

R o m a n a s 
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— Ir tu girdėjai? 
— Aš viską girdžiu. Ir aš patenkintas, ka 

ausys gerai atlieka pareigas. Atidengtomis k 
esu kovingesnis... Tai pas mane? Tavo valia, 
man būtų labai malonu su tavim pasikalbėt 

Aiškiai jutau, kad Algis kažko daugiau i-
nori. Gal, taip pagalvojau, steigia, ar jau turi : 
kokią nors „svieto lygintojų draugiją"? Gal na-
buoja? Ryžaus. Vien iš smalsumo. Norėjau suž;' 
tai per daiktas. 

— Gerai — ištariau. 
Mačiau, kaip Algio akyse žybtelėjo žiK 

Veidas blizgėjo. Pasitenkinimo šypsnys guk 
lūpų, jų krašteliuose lyg ir šypsojosi, ir man j 
atrodė, kaip katinas pasigavęs riebią pelę... 

Nudaviau, kad jokio pasikeitimo nepa:-" 
nerodžiau jokio išsaukiančio pritarimo. Eidarr 
jom apie bendrus pažįstamus, artėjančias kr 
žaidynes, universitetą, man jau an t nosies k. 
ir būtinai atliktiną pilietišką pareigą — karu. 
prievolę ir ki tus daiktus. 

Po valandėlės buvom vietoje. Nusivilku-
Algis atsiprašęs nulindo mažon, kaip jis 
viengungiškon virtuvėlėn kavos virti . 

Likęs vienas galvojau: kava, iš kur jis jo-
krupnikėlis, apsvaigusi galva, ir paukštelis 
lygintojų narve, kaip zet. 

— Sėskis — tarė kažko išbėgęs kambarin 
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vieto" 

pabu

dinęs mane iš susimąstymo. — Atleisk man, pavartyk 
knygas, jauskis, kaip namuose. 

Visas kambarys buvo apjuostas knygų lentynomis. 
Viduryje rašomasis ąžuolinis stalas. Prie lango sofa. 
Šalia jos mažytis stalelis, o ant jo medinis Rūpintojėlis. 
Va tas pats, kuri šiandien buvau iš viešnagės išprašęs. 
Nustebau ir susigėdau . Nejaugi „svieto" lygintojo 
kambaryje ir Dievui dar yra vietos? 

Pirmoji lentyna buvo grūste prigrūsta dailiosios lie
tuvių literatūros kūrinių. Galima sakyti, viskas,kas 
t ik išvydo dienos šviesą. 

įėjo Algis. 
— Ar randi ką gero? 
— O... puiku... — ieškojau žodžių atsakymui. 
— Štai va. matei — parodė pirštu į Rūpintojėlį — 

lietuviško lobyno prievaizda. Paniuręs, bet mielas — 
savas, va kas. Pasakė ir vėl išėjo. Palydėjau akimis iki 
durų. Niekaip negalėjau suprasti ir suderinti. Ap 
sukrus — pagalvojau... 

— Štai ir kava — šūktelėjo Algis. — Vokiškai vir
ta. Ar žinai, kaip kavą vokiečiai verda? Tylėjau, nes 
nežinojau. Iš viso turbūt tik bene trečią kartą gersiu 
tikrą kavą — tad iš kur man žinoti... 

— Paprastas daiktas — tęsė jis toliau. įkaitink 
indą, kuriame ruoši kavą, paskui sudėk, kokio nori 
stiprumo, kelis šaukštelius kavos ir suvilgęs sandariai 
uždaryk — uždenk. Po kelių minučių pripilk daugiau 
vandens, tiek kiek reikia — žinoma, verdančio — ir vėl 
uždenk. Po valandėlės... jauti kvapą? 

— Taigi, kvepia... 
— Atleisk, man, Antanėli, be kavos nieku kitu 

negaliu tavęs pavaišinti. Maniau, kad dar sausainių 
turiu — pasirodo ir tie jau išsibaigė. Stipresnio ko nors, 
jei nori, galiu pasiūlyti. 

— Ne ne — esu po vakarienės — ne! Gyniausi... 
— Aš matai tai negeriu — esu nuo Valančiaus 

laikų blaivininkas. A... alaus stiklą retkarčiais ir tai 
dažniausiai ne namie. Šitie namai alkoholio nepripažįs
ta, bet jo tu r iu — reikalui esant. 

Mano kortos visai susimaišė. Iš tūzų teliko tik 
devynakės... Susėdom ir sriūbčiojom kavą. 

— Kaip kava? 
— Gardi. Kvepia... 
Algis šypterėjo ir vel pakilo. 
— Aš užeisiu pas šeimininkę, gal ji ką nors gar

daus turi . 
— Nesirūpink. Algi. apsieisim... 

— Na, bet vis tiek... 
Išėjo. Puiki strategija — dingtelėjo man, bet nu

tariau laukti iki galo ir sužinoti viską. Sriūbtelėjau 
kavos gurkšnelį ir galvojau: iš kur visa tai pas jį'.' Jis 
gi tik studentas. Kokia ranka jį aprūpina? Visada gerai 
apsivilkęs, galima sakyti, pasipuošęs. Kambarys su vir
tuve. Atsakymo neradau. 

Prieškambaryje trinktelėjo durys. Įėjo Algis ir 
mano mintys nutrūko, kai pamačiau, kad jis sugrįžo 
su cukraus miltais apipiltu pyragu. 

— Matai! Šį tą laimėjau. Šiandien tik keptas. 
Ragausim. 

— Gera tavo šeimininke — burbtelėjau. 
— O — ji puiki moteris — tarė išlaukęs. Gaila man 

jos. 
— Kodėl? 
— Daug aiškinimo. Antanėli, bet kaip sakau — 

puiki. 
Tas, žinoma, man nieko nepaaiškino, bet Algis 

matyt nujausdamas mano susidomėjimą,vėl tarė: 
— Kviečiau kavos išgerti, bet neina. Nepasipuo 

šus... Matai. Antanėli, yra pasaulyje dar moterų, kurios 
ir prieš m u s nori gražiai ir tvarkingai atrodyti. 

(Bus daugiau* 
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rankų šalis. 
1919 ir 1920 

j kovą su 
Lietuviška 

Iš Lemonte ir Chicagoje vykusio Mokslo ir kūrybos simpoziumo į Lietuvą grįžtančių mokslininkų 
dalis buvo sustoję VVashingtone, kur aplanke Amerikos Balso lietuvių tarnybą ir nusifotogra
favo su kai kuriais redakcijos nariais. Stovi iš k. j d.: Mindaugas Venclauskas, Ramutis Ban-
cevičius, Lina Žilionytė, Jurgis Bradūnas, Jolanta Raslavičiūtė, Saulius Sužiedėlis, Jonas Keble-
ris, Vladas Būtėnas, Aloyzas Korysna. Priekyje atsiklaupęs Gediminas Kostkevičius. 

Nuotr. A. Pakštienės 

HORIZONTAI 
PABLOGĖJO PAŠTO 

PASLAUGOS 
Šių metų Kalėdų šventės buvo 

lyg ir istorinės ta prasme, kad 
didžiojoje Šiaurės Amerikos 
žemyno dalyje siautė šalčiai. 
Ypač ry t in iame pakraštyje 
Kalėdos buvo baltos, nes neiš
tirpo čia anksčiau iškritęs snie
gas. Dėlto ir sostinėje VVashing
tone, kur retai Kalėdos būna 
baltos, nuotaika buvo tikrai 
šventiška. Grįžtant iš Bernelių 
Mišių, žmonėmis perpildytoje 
Amerikos katalikų tautinėje 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
gretimų gatvių pakraščiuose, 
kiemuose ir soduose visur ma
tėsi stipriai sušalęs sniegas. 

Tačiau šiemet Kalėdų švenčių 
laikotarpiu JAV pašto prista
tymas visiškai pašlijo. Per pra
ėjusius kelerius metus Kalėdų 
dieną paštas ne be reikalo spau
doje pasigirdavo. kad jo įstaigų 
lentynose nebėra nė vieno adre
satams neį te ikto šventinio 
laiško ar laikraščio. Šiemet bent 
sostinėje Washingtone, kur yra 
pati pašto ministerija ir rezi
duoja min i s t e r i s , re ika la i 
pasikeitė blogąja kryptimi. 
Gruodžio 23 d. — paskutinę 
pašto išnešiojimo dieną prieš 
Kalėdų šventes, mus buvo 
pasiekę gal tik 60 procentų 
šventinių sveikinimų. O ką jau 
besakyti apie etninius laik
raščius: ..Draugo" gruodžio 16 
d. nr. pas mus atėjo tik gruodžio 
29 d. ir po to atsekė du prieš
kalėdinės savaitės numeriai. 
Daugiau ..Draugo" nr. dar nėra, 
nors šią skiltį rašau gruodžio 30 
d. Šiandien atėjo ..Dirvos" kalė
dinis nr., išleistas XII.21 data. 
Tuo tarpu ..Tėviškės Žiburių" 
kalėdinio nr. dar negavom, nors 
seniau dažniausiai kūčių dieną 
jį paštas pristatydavo. O kada 
mus pasieks ..Draugo" kalė
dinis nr.. vienas Dievas težino. 

Ne ką geriau ir su spauda iš 
Lietuvos Tuo tarpu daugumas 
kalėdinių sveikinimų iš lais
vėjančios Lietuvos mūsų taip 
pat dar nepasiekė. Nors rytoj 
vakare jau pasitiksim naujuo
sius 1990 metus, užbaigę dar 
vieną dekadą, kurios metu 
gerokai (gerąja prasme) pasikei
tė padėtis Lietuvoje ir ypač 
pasikeitė Rytų Europos veidas, 
ten kritus ilgamečiams komu 
nistų diktatoriams ir pamažu 
sugr įž tan t demokrat inei 
santvarkai 

• 
MONTREALIO 

NUOTAIKOS 

Daugeliui gerai pažįstamas 
kun. Jonas Kubilius, SJ. Mont-
realyje pastatęs lietuviams Auš
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
vėliau dešimti metų išbuvęs 
J a u n i m o centro Chicagoje 
direktorium Jį bedidindamas 
gavęs širdies smūgį ir pasipra

šęs jėzuitų vyriausybės, kad vėl 
būtų sugrąžintas į ramesnį 
Montrealį, kalėdinį sveikinimą 
palydėjo šiuo laiškučiu, kuris 
rašytas pergyvenant Montrealy-
je prieššventiniu laikotarpiu 
įvykusią baisią tragediją — 
išprotėjusio žmogaus atliktą 14 
studenčių nužudymą. 

Kun. J. Kubilius rašo: „Visus 
šiuos paskutinius ketverius 
metus buvau įsitikinęs ir norė
jau kitiems įrodyti, kad laikinas 
žmogaus gyvenimas turi pras
mę, būtent — save s u k u r t i 
žmogumi, padarydamas pasaulį 
geresnį sau ir kitam žmogui. 
Bet šis paskutinis įvykis Poli
technikos mokykloje, kur 14 
studenčių buvo nužudyta, labai 
mane sujaudino ir pasitikėjimą 
žmogaus protingumu gerokai 
apardė. 

, ,Bet vis dėl to nega l iu : 
neįmanoma man sutikti su Sar
tre ir Nietzche, kurie galvoja, 
kad gyvenimas yra absurdas ir 
beprotybė. Taip, žmogus yra iš
mestas į gyvenimą be jo su
tikimo ir ats iklausimo, bet 
vieną kartą sąmonei atbudus jis 
žino, kad jis yra laisvas save 
pas i r inkt i , v e i k d a m a s savo 
aplinką. Veikimo atoveika jį 
tikrai padaro tuo, ką jis pasi
renka. Vogdamas jis tikrai tam
pa vagimi, sukčiaudamas — 
sukčiumi. Veikimo atoveika 
nėra išorinė iškaba, bet esmi
niai pakeičia žmogų, todėl duo
damas prasmę savo aplinkai, 
žmogus įprasmina savo buvimą. 
Ne be pagrindo Jean Guitou 
paskutiniame veikale „Vienas 
šimtmetis — vienas gyvenimas"' 
sako tiems, kurie neigia šio 
gyvenimo prasmę ir tvirtina, 
kad šis gyvenimas yra absurdas 
ir beprotybė. Camus žodžiais: 

Imki te šautuvą ir baikite tą 
beprotybę". 

Buvęs Jaunimo centro direk
torius ir Akademines skautijos 

dvasios vadas, II pasaulinio 
karo metu buvęs aktyvus pran
cūzų rezistencijos narys kun. J. 
Kubilius, SJ, savo mintis taip 
baigia: ,,Esu prirašęs puslapių 
puslapius ir vis dar neprisi
rengiu ir nedrįstu duoti spau
dai..." 

ALG. KEZIO KALĖDINĖ 
DOVANA 

Foto menininkas ir savo metu 
buvęs didelis lietuvių jaunimo 
draugas Algimantas Kezys yra 
senas mano pažįstamas, ir aš 
esu kai kurių jo žurnalistinių-fo-
tograf inių užmojų ( l ankan t 
Pennsylvanijos ir vėliau Illinois 
angliakasių Lietuvas) bendražy
gis. Jį pažįstu dar iš tų laikų, 
kai A lg iman ta s apie 1947 
metus laimingai prasiveržė iš 
rusų okupuotos zonos Vokie
tijoje pas anglų zonoje gyve
nančius savo tėvus. J is lankė 
Diepholzo gimnaziją, kur ak
tyviai dalyvavo rašytojo Jurgio 
J ankaus globojamam literatų 
būrelyje. Vėliau tapęs jėzuitu ir 
pamėgęs fotografiją bei plunks
ną (jis yra sąžiningas dailės ir 
foto parodų recenzentas), su 
pirmąja foto knyga debiutavo 
1965 m. 

Ilgainiui jo meniškos fotogra
fijos pateko į žurnalus bei kny
gas abejose Atlanto pusėse, taip 
pat ir į galerijas bei muziejus 
Šiaurės Amerikos ir Europos 
žemynuose. Algimantas taip pat 
yra bene septynių Loyolos 
universiteto leidyklos Chicagoje 
išleistų foto albumų autorius. 
Šalia to pastaraisiais metais jis 
išleidžia kalendorių, kurį į 
rankas imi ne kaip komercinę 
prekę, bet kaip meniškos vertės 
turtą. 

1990 metų liuksusinio kalen
d o r i a u s k iekvienas mėnuo 
iliustruotas Keziui būdingomis 
didelio formato nuotraukomis, 
kuriose iš esmės vyrauja gam
tos vaizdai ir kai kur matyti 
žmogaus figūra. Pradedant 
Nevv Yorku, toliau keliaujant 

Lietuva — dair. 
Lietuvos savanore 
m. dainavo, eidam 
Tėvynės priešais 
daina pritilo Sovietu okupacijoj, 
bet lietuviai tremtiniai tolimoje 
šiaurėje dainuodav 3 Tėvynės il
gesio dainas. Ir pasitraukę, ar 
išvežti darbam- Vokietijoj, 
karui pasibaigus dainavo įsi
jungę į ansamblius Dainavo jie 
išvykę į Kanada miškų dar
bams, dainavo ten galingai — 
net miškai aidėjo 

Meilė lietuviškai dainai, atsi
nešta iš Tėvynės jungė lietuvį 
su lietuviu. Organizavosi jie į 
chorus. Vienas ii lokių dainos 
vienetų yra Toronto vyrų choras 
„Aras", įsisteigęs prieš 10 metų. 
JAV LB Vakaru apygardos ir 
„Spindulio" ansamblio pa
kviestas šis choras gruodžio 3 d. 
koncertavo Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, diri
guojant Vaclovui Verikaičiui ir 
akompanuojant J. Govėdui. 
(Prieš koncertą choras gražiai 
giedojo per pamaldas bažny
čioje). 

Prieš publikos akis scenoje 
išsirikiavo 30 vyrų choras. Visi 
gražiai uniformuoti: pirmoje 
dalyje raudonais švarkais, an
troje — baltais. Koncerto pro
grama buvo įdomi ir įvairi. 
Meistriškai atlikti savųjų ir 
svetimųjų kompozitorių kūri
niai. Pradėta lengvesnio žanro 
kūriniais, sujungtais į dainų 
pynę. Girdėjome atliekant J. 
Naujalio, S. Navicko, A. Mikuls
kio ir kitų senųjų kompozitorių 
kūrinius. Programos eigoje 
choras nuotaikingai atliko ok. 
Lietuvoje gyvenančių populia
riausių kompozitorių veikalus: 
L. Abariaus, J. Budrevičiaus, V. 
JuozapąvičiauaA. Raudonikio 
ir J. Švedo (miręs). Dar buvo 
sudainuotos J Lechavičiaus, V. 
Mikalausko. J. Juozpaičio su-
kompanuotos dainos. Iš svetimų 
kompozitorių girdėjome: J. P. 
Tosti, A. Dvorak, H. Shroder. V. 
Verdi. Ypatingai puikiai nu
skambėjo V. KlovosŪdrio daina 
iš operos ..Pilėnai" su solistu V. 

Verikaičiu. Publika buvo įaud
r inta ir smarkiai plojo atl ikus 
„Mano ka imas" (Amerikos 
kaubojų daina) su solistu V. Ve
rikaičiu. Įsitikinome, kad V. 
Ver ika i t i s , ne t i k p u i k u s 
dirigentas, bet ir spalvingas 
solsitas basbaritonas, galėjęs 
savo balso pajėgumą pademons
truoti kaip prityręs solistas pro
fesionalas. Koncerto pabaigoje 
buvo maršų pynė, susidedanti iš 
kompozicijų: J. Gaidelio, K.V. 
Banaičio, J. Kuprevičiaus, A. 

Balsio, B. Jonušo. 
Publikai smarkiai plojant, kai 

kurias dainas choras turėjo pa
kartotinai dainuoti . Choras 
priedo padainavo „Kaip aras 
pašautas" ir „Už aukštų kal
nų". 

Choras t i k r a i nus ipe lnė 
puikaus įvert inimo. Balsai 
puikiai suderinti. Choristai dar
niai sus ida inavę , j a u t r i a i 
paklusta dirigento mostams. 
Aiškiai matyti, kad chorvedys 
su choru yra daug padirbėję — 
dainavo be jokių gaidų. Nors 
choristai dažnas jau vyresnio 

amžiaus , bet matyt i jauni 
širdyje, ar iš Tėvynės išsivežę 
meilę lietuviškai dainai, kuri 
neatvėso ir po daugelio metų 
Kanados žemėje. 

Pireš koncertą su choru ir jo 
vadovu V. Verikaičiu supažin
dino JAV LB Vakarų apyg. pir
mininkė A. Nelsienė, kuri ir 
ba ig ian t programą visiems 
gražiai padėkojo. Choro pir
mininkas V. Pečiulis įteikė 
koncerto rengėjoms. A. Nelsie-
nei ir Varnienei šio choro de
šimtmečio leidinėlį ir emblemą. 

Ig. Medžiukas 

per istorini Williamsburgą Vir
ginijos valstijoje, pro pirmąją 
Amerikos lietuvių sostinę She-
nandoah, kur ir mūsų dienose 
tebėra išlikę senųjų kasyklų 
likučiai, pasiekiant Taukubą 
miestą Japonijoje, aplankant 
Capri salą Italijoje bei Pa
ryžiaus botanikos sodus Prancū
zijoje, kelionę baigiant lapkričio 
mėnesiui tapatinga Cypress 
Hill kapinių Nevv Yorke nuo
trauka ir Kalėdų švenčių nuo
t a ika i būdingais d a n g a u s 
skliautais bei varpais — iš
raiškia menine nuotrauka iš 
Kalifornijos valstijos peizažo. 

Algimanto Kezio 1990, kaip 
ir ankstyvesniųjų metų, kalen
dorius tikrai brangi dovani 
tikrojo meno gerbėjams. 
Tekainuoja tik 13 dol. 

R^ midlcind 
• • • • r Savinas 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

m 
I1MNŪU9MC 
LENDER 

NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

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

Zairas* 
9S25 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, IL 60457 
708-430-8090 

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

Nr. 2 
Septynios (7) rožes 
Dėže 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 $95.00 

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

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

Nr. 7 — VAISTAI & VITAMINAI 
Aspennas (3x100) 
CENTRUM vitaminai — 100 
B-Complex — stress 
MAALOX 
CALAMINE 
Dantų pasta (2) 
Muilas (8) 
S U D A F E D - 100 
Band-Aids (300) 
Gėlės $115.00 

Nr. S — DIABETININKAMS 
Kraujo cukringumui matuoti glukometras 
Gėles $250.00 

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

iNTERNATI ON AL (708)430-7272 ^ ^ 
9525 SO. 79TH AVENUE HICKORY HILLS, IL 60457 ^ J * 

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

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
9001 KULTŪROS KONGRESAS * GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d 

Čikaga/Berlynas/Vilmus: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00 

9002 TURISTINE KELIONE SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d 
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,620.00 Iš New Yorko $2.490.00 

9003 DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29-liepos 15 d. 
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt. 
KAINA: $2.280.00 

9004 DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies" Ansamblio iškyla liepos 2-25 d. 
SI KELIONE IŠPARDUOTA 

9005 DAMŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d. 
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $2,095.00 

9008 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 116d 
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt. 
KAINA. Iš Čikagos $2.762.00 Iš Nevy Yorko $2.642.00 
(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje) 

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

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

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų. 
PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI 

MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KEUONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bihetus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir Washingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai 

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ' 

Jk 

fev 

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRĖ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ ARIRREKINIMUI LIETUVOJE! 

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

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis 

O. T. INTERNATIONAL INC. 
9S2S SO. 79TN AVENUE 

HICKORY HILLS. IL 904S7-22S9 
TEL. 708-430-7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ. 



Spaudos jyjjjūrėjimas 

Redaguoja di. K. A. Dagys 

LAIMINGAI PERSIRITĘ Į 1990, SU 
NAUJAIS METAIS SVEIKINAME DI
DŽIUOSIUS SPYGLIŲ RĖMĖJUS IR BEN
DRADARBIUS: MŪSŲ ŽINIAS, LIETUVIŲ 
BALSĄ, AKIRAČIUS, TĖVYNĖS SARGĄ, 
DARBININKĄ, MŪSŲ TĖVĄ DRAUGĄ IR 
BEBAIGIANTI ATSIVERSTI \ TIKRĄ TI
KĖJIMĄ (SENOS NUODĖMĖS TEBE
TRUKDO) MŪSŲ PUSSESERĘ ŠLUOTĄ. 

APIE PRANAŠYSTES 
1990 METAMS 

Ar taip ir bus, tai kitas reikalas 

Baigiantis seniesiems ir pra
sidedant naujiesiems metams, 
žmonės mėgsta spėlioti, prana
šauti , kas tur i neišvengiamai 
ats i t ikt i . Kit i net galvą deda. 
kad bus būt inai taip, ne kitaip. 
Tik bėda, kad geležinės a tmin 
t ies išminčiai po metų pradeda 
erzinti tave. kad nebuvo, kaip 
sakei. Jeigu kurį pranašautoją 
paskui melagiu vadintų, pata
r iame prisiminti Čiurčilio pa
tarimą: pranašaut i .galima vis
ką, bet jei pranašystė neįvyko, 
r e ik i a sugebėt i labai įtiki
nančiai rasti priežastį, kodėl ne
buvo taip, kaip turėjo būti . 

Apie politiką, diktatorių griu
vimus, žemės drebėjimus tegul 
kiti iš anksto spėlioja. Mums 
rūpi savo marškiniai , kas būti
nai atsi t iks tau ar man, tavo 
š e i m a i a r l i e tuv iškoje 
visuomenėje, žodžiu, mūsų bui
tyje. 

1990 lietuviškose kolonijose 
mišrių vedybų bus daugiau 
negu gimimų, o skyrybų tik 
truputį mažiau nei vedybų. Lai
dotuvių irgi bus, kaip ir kasmet. 
Įdomu, kad mirs tik nusipelnė 
visuomenės veikėjai, išradėjai, 
šiaip kažkuo labai žymūs. Apie 
j ų p a s a u l i n i u s n u o p e l n u s 
sužinosime tik iš atsisveikinimų 
kalbų laidotuvių koplyčiose. 

Vidutiniškai kiekviena šeima 
sulauks nuo penkių iki dvi
dešimt penkių giminių iš Lie
tuvos, o pasisiūlymų, pasi-
prašymų iškviesti ar bent ne
didelį video aparatuką parie-
denti į jų puse bus dešimterio
pai t iek. 

Nors ir neprezidentiniai, bet 
vis t iek rinkiminiai metai, tai 
kasdien laiškų dėžutėse rasi 
margų popierėlių su kandidatų 
pažadais po išrinkimo tave 
atleisti nuo visų mokesčių, ap
saugoti nuo bacilų, vagių, piktų 
šunų. žiurkių, uraganų. Tarp 
visokių vardų, apie kuriuos savo 
apylinkėj tu nebuvai girdėjęs, 
rasi ir Šumano pavarde. Tik ne
galima tiksliai įspėti, kurios 
partijos sąrašuose jis šiemet fi
g ū r u o s — d e m o k r a t ų ar 
respublikonų. 

Kai švęsi kokią reikšmingą 
sukaktį — gimimo, vedybų, sky
rybų, pirmos korespondencijos į 
laikrašti parašymo, paskutines 
viešos kalbos, persikraustymo, 
mūriuko įsigijimo ir į savo rezi
denciją pasikviesi tik keturias
dešimt ištikimiausių bendra
minčių, tai jiems išsiskirsčius 
suskaičiuosi penkiolika konjako 
butelių, penkias cigarų dėžes, 
tris vengriškas pypkes f nors ir 

metei rūkyti) , šautuvą, du 
pa rako maiše l ius , t r imitą , 
septynias pižamas (tik dvi tavo 
dydžio), dvi knygeles — apie 
sveikatos tobulinimą ir anekdo
tų rinkinį, o odekolono „After 
Shave" be skaičiaus. Galėtum ir 
k rau tuvę at idaryti . Paskui 
nežinosi ką su dovanom daryti. 

Per 1990 vienuolika pirmųjų 
mėnesių iš įvairių lietuviškų 
draugijų, klubų, susijungimų, 
gausi per savaitę nedaug, tik 
šešis laiškus, vokelius, pra
šanč ius i šp la t in t i loterijos 
bilietų knygutę, paaukoti jų fon
dui, sumokėti nario mokestį. 
.,paimti stalą" jų banketui, 
aukos padengti kažkokius nuo
stolius, paremti kažkur išvyks
tančius, būti mecenatu „Kelio
nės į Galugalį" knygos, pa
ramos triušių auginimo rateliui, 
f inansuo t i jų numatomam 
iš leis t i la ikrašč iu i ir 1.1. 
Gruodžio mėnesį net norėsi pa
bėgti į Amazonės džiungles, kai 
gausi tokių prašymėlių tiek, 
kiek per anuos vienuolika. 

Kai būsi pavargęs ir užsnū
dęs, klaidingų paskambinimų 
(„wrong number") bus tiek, kiek 
savaitės dienų. Iš užrekorduoto 
apara to t au bus pasiūlyta 
nereikalingas News, įsigyti ka
belį ar keblj, pirkti Floridoj 
ežero dugne sklypą, pataisyti 
kaminą ar nudažyti tvorą, nu
gaišusį katinėlį tik jų kapinai
tėse i ški lmingai palaidoti . 
Gai la , be t tokių malonių 
pasiūlymų per savaitę bus tik po 
du, vadinas viso 104. 

Jei važinėji į darbą autobusu 
ar traukinėliu ir vėluoji, skubi, 
tai autobusas ar traukinėlis 
kaip tyčia vėluos arba tau „pro 
nosį" pravažiuos ne daugiau 
kaip kartą per savaitę. 

Kai džiaugsies gavęs gerą 
bilietą į šokių šventę, tavo 
mėgstamą operą ar vaidinimą, 
tai gausi ir telegramą, kad tą 
dieną laidojamas tavo artimas 
giminė. Gerai, jei tai būtų tik 
vienas atvejis per visus metus. 

Kai per vasarą turėsi tik ke
turias progas savaitgalį praleis
ti prie jūros ar ežero, tai trys iš 
jų bus lietingi. 

Kai skubėsi, lėksi į aerodro
mą, veši svetelius iš Lietuvos, 
labai nepatogioj vietoj sprogs 
padanga. Nesuspėsi. O kokie po 
to bus malonumai, gali nujausti. 
Bet tai bus tik vieną sykį ir 
žinosi, kad kitą sykį visur reikia 
išvažiuoti valandą anksčiau. 

Salia tų linksmų atsitikimų 
bus keletas ir liūdnesnių. Kai 
eisi į Daunoro ar kitų meni-

BLOGAI 
TURTINGOMS PONIOMS 

Per žiemos šalčius moterims 
dėvėti brangius laukinių žvėrių 
kailius pavojinga. Gyvulių glo
bėjai tokias ponias gatvėse 
apšaukia žvėrių kankintojom, 
miestų centruose rengia de
monstracijas, dažnai kailius 
aplieja dažais, iškerpa skyles, o 
tamsesnėse gatvėse net nuvelka 
ir palieka šalti. Taip daroma ne 
tik Amerikoj, bet ir Europoje. 
Dėl tokio vandalizmo ypač 
skundžiasi kailių prekybinin
kai, mažėja jų biznis. Užjau
čiame ir mūsų mielą kailininką 
Buršteiną. 

PAGALBA LIETUVAI 

Jaunimo centre kalbasi du 
veikėjai: 

— Kaip suprasti, kad Bend 
ruomenė, neturėdama jokių 
fondų.iš paskutiniųjų renka pi
nigus, perka ir siunčia į Lietu
vą kas skubiai reikalinga: kny
gas, priemones informacijai 
skleisti, vaistus, vitaminus, net 
ligoninėms y-engimus, o Tautos 
fondas, kuris renka aukas 
per Vasario 16 ir kitus ren
ginius Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui, nieko. Bent 
neteko girdėti, kad jie ką 
sušelptų. 

— Labai paprastai — kaip 
pasakėlėj: skęsta žmogus, o ant 
kranto stovįs jam šaukia: 
..Laikykis! Irkis abiem rankom, 
galvos aukštai nekelk, griebkis 
už žolės stiebo... Kai išplauksi 
į krantą, atnešiu tau karštos 
kavos ir šiltus kailius'*. O kitas 
žmogus nešūkavo, nemokė skęs
tančio, pats šoko padėti, pa
gelbėti, kad anas nenuskęstų. 
Aišku? 

POZITYVUS Dl UOGAS 

Akiračių 8 numery laiškų 
skyriuje A. M- Balašaitieaė 
rašo: ,,...su didel dėmesiu 
perskaičiusi kėlei. :;umerių. 
nutariau tapti pas via Akira
čių skaitytoja. K;- mane pa
traukė? Jūsų pozitv ... nusitei
kimas kaip galini:: tampriau 
bendrauti su atginsiančia..Lie
tuva, į ją žiūrint draugiškai ir 
natūraliai, vengiam įsišakniju
sio, Stalino siautėjimo metais 
įdiegto nepasitikėjimo visais .iš 
anapus' ". 

Tam pačiam numery kitoj vie
toj Akiračiai cituoja Balašai-
tienės rūstų atsilierimą Drauge 
apie partijos ..palai intus" dvi
veidžius, „iki ašarų graudinu
sius ir rusų klasikus suvaidinu
sius. Laikraštis primena, kad 
Jaunimo teatrą pakvietė ame
rikiečiai, ne lietuviai, o lietu
viškose salėse jie dainavo tik 
mūsų liaudies dainas, dekla
mavo tik lietuvių eilėraščius, 
kartu traukė Lietuvos himną, 
nors Lietuvoj jis dar nebuvo 
leistas giedoti. O už visa tai 
..Reorgų periodikos ir A. Svilo-
nio tipo publicistų inspiruota A. 
Balašaitienė už šiuos svečių me
nininkų įžeidinėjimus mažų ma
žiausiai turėtų jų atsiprašyti". 

DAR VIENA P O R A 

Iš jugoslavų spaudos 

KURIĄ VALANDA 
VIDURNAKTIS? 

Viena moteriškė Kūčių dieną 
skambino į Jaunimo centrą, 
klausdama, kurią valandą bus 
Bernelių mišios vidurnaktį. 

ninku koncertus , pasigesi 
vienos būt inos t radic inės 
pramogos: prie Jaunimo centro 
nematysi iškilmingos procesijos 
su plakatais, šūkiais, kad visi 
įeinantieji geriau eitų „> peklą". 
Juk tai išdavimas, ir tu esi 
niekšas, „durnas", palaikai 
šnipus.. Nematysi nei kitą 
dieną Sandaros p i rmam 
puslapy tarp visų vakarykščiu 
niekadėjų ir savo vardo. Juk tai 
būdavo ne eiline pramoga, ver
ta pažymėti ir mūsų kultūros is
torijoj apie kultūringiausius 
pasireiškimus. 

Tokių ir kitokių atsitikimų 
1990 bus daug. Visų nesužy
mėsi, bus linksma gyventi. O 
dabar: linksmų Nauių Metų! 

Dar vis yra kas tvirtina, jog 
yra dvi Bendruomenės arba an
tros Bendruomenės dvaselė vis 
dar skamba ausyse, bet kad yra 
dvi Lietuvos Krikščionių demo
kratų sąjungos, tai teisybė. 
Viena Sąjunga a ts tovauja 
VLIKe, ir jos n a r y s pir
mininkauja, o dabar skaitome 
Lietuvių balse, kad Vliko seime 
„Rezoliucijų svarstymo metu V. 
Petkus įteikė VLIKo seimui 
prašymą priimti dvi ok. Lietuvo
je į s t e ig tas organizac i jas . 
Jaunąją Lietuvą ir L. Krikščio
nių Demokratų Sąjungą, į 
VLIKo narių sąstatą. Seimas 
nuoširdžiai prašymą priėmė ir 
perdavė VLIKo valdybai toli
mesnei eigai". 

PADANGŲ ŠVENTĖ 
Š I L A L Ė J E 

Rajono vadovai papasakojo,... 
kad Lietuvai vis mažiau ski
riama automašinų ir padangų. 
Ne išimtis ir Šilalės rajonas. 
Siūloma šiemet važinėti dviem 
ratais. Tai visai nepavojinga. 
Kai du blogi, o du geri. Nes ki
taip pusė automobilių bus su ke
turiais ratais, o kita pusė visai 
be ratų. Šluota 
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Balys Pavabalys 
NUO JALTOS LIG MALTOS 

Kaip nedainuoti apie Maltą. 
Kad ji rimuojasi su Jalta! 
Labai panašios jos abi. 
Abiem taika labai svarbi. 

Man Jalta praeiti atskleidžia 
Ir neklaidingą, ir neklaidžią. 
Tik dabartis pilna klaidų; 
Jose net Jaltą surandu. 

O tu. brangioji mano Malta, 
Taisyk politiką suveltą. 
į naują erą ją iškelk, 
Naujų klaidų joje priveik. 

Iš brazilų spaudos 

Iš britų spaudos 

PIRMYN, VERGAI 

„Pirmyn, vergui nužemintieji. 
Išalkusi minia - pirmyn! 
Sukilkit, žmones pavergtieji. 
Visi išvien ko\on smarkyn!" 

Jau greitai kruviną grandinę 
Numes nuo rankų Lietuva! 
Už laisvę, Dit'\<i ir Tėvynę 
Plazdės trispai'ė vėliava! 

V. Šilas 

PAVYZDŽIAI PATRAUKIA 

Kai Lietuvo 
dar keli va 
reikalauti aut' 
niomis iš Kau 
šoko reikalau' 
mieštis Šančia 
užsikrėtė, to p: 
jampolės mat" 
hunt (pavyzd/ 
daugiau. 

Pramogos: X< 
organizuotam< 
atkreiptas per 
dovų dėmesy 
biausia — iš-
čiovą (o-Liet J 
Vilnius. 

Šalčininkai ir 
čiai pradėjo 
lomijos, ta i , ži-
o, autonomijos 
ir Kauno prie-
nuo Šančių jau 
les nori ir Vili-

Exempla tra-
i traukia). Kas 

niai LKP CK 
asitarime buvo 
lės spaudos va
tai, jog svar

s t i M. Gorba 
i?). Respublika. 

Mūsų gi m ir. ė, grįžusi iš 
Maskvos, pas;'- „Maskvoje — 
išt isa porm afija: visos 
krautuvių 1*M- os nuogos". 

lozas Kojelis 

Pamėgink k 
pavadinti ne : 

nors namuką 
lencija! Oho! 

L Masilionis 

NAUDINGI ATVIRUKAI 

Praėjusių Kalėdų Draugo 
atvirukai buvo labai patogūs: 
vienu sykiu buvo galima pa
sveikinti su Kalėdomis, Naujais 
Metais ir Trimis Karaliais. 
Būtų buvę gal dar geriau, jei 
būtų ir ketvirtas sveikinimas — 
su Užgavėnėmis. 

SU PAŠTU VISUR 
TAS PATS 

Vienas Reader's Digest 
skai tytojas stebisi pašto 
valdininkų žioplumu. Jo senelis 
gyvena nedideliam. 2500 gyven
tojų miestely ir sykį mokestį už 
elektra pasiuntė paštu, ant voko 
užadresavęs: „Elektros kom
panija". Laiškas grįžo su uždėtu 
štampu: „Nepilnas adresas, 
adresatas nežinomas". Tada 
senelis an t voko pr i rašė : 
„Elektros kompanija yra kaip 
tik prie jūsų prakeikto pašto". 

TAIP DAŽNIAUSIAI 
IR BŪNA 

— Kiek tu praėjusį šeštadienį 
iš tikrųjų pagavai žuvų, — klau 
sia ž.mona vyrą. 

— Kaip pat i a t s imeni , 
partempiau šešias dideles žuvis. 
Kodėl klausi? 

— Klausiu todė, kad žuvų 
krautuvė apsiriko, — atsako 
žmona. — atsiuntė sąskaitą už 
aštuonias žuvis. Boys ' Life 

Kuo ilgiau gyv»nu, tuo ma
žiau žinau, kad esu. 

B i ru tė Pūkelevič iū tė 

VILNIAUS 
P A R D U O T U V Ė J E 

— Muilo turite? 
— Ne. 
— Tai gal turite skalbimo 

miltelių? 
— Neturime nei miltelių. 
— Tai kada turėsite? 
— Čia buitinių prekių 

parduotuvė, ne informacija! 

MAINU PREKYBA 

Mūrinį dviejų aukštų 9 kam
barių namą netoli Kauno ant 
Dubysos kranto (yra sodas, ūki 
niai pastatai) keičia į televizo
rių „Šilelis". 

Šluota 

KITAIP BADAUTU 

Po daugelio nesimatymo metų 
susitinka dvi buvusios draugės. 
Viena jų klausia: 

— Sakyk, kaip tavo sūnus 
Jurgis? 

— O, jis poetas! Universitete 
baigė literatūros mokslus. 

— O Marija? 
— Šauni mūsų dukra. Ji kole 

gijoj baigė meno studijas. 
— Puiku. Dar turite trečią 

vaiką, Freda Kaip jis? 
— Jo mes neleidome į kole

giją. J i s išmoko vamzdžių 
taisytoju amato. Kitaip mes visi 
badautumėm. 

Sunshine Magazine 

REIKĖTŲ NE VIEN 
KOLUMBIJOJE 

Aš esu devynerių metų 
mergaite ir manau, kad ne visur 
uždėti mokesčiai ten. kur jų rei
kia. Dideli ponai ir ne taip dideli 
po miestą vedžioja šun i s , 
aprengtus ne tik liemenėlėm, 
bet ir megztukais, namuose 
j i ems parengtos specialios 
minkštos pagalvėlės. Tačiau tuo 
tuo pačiu metu daug neturtingų 
vaikų miršta badu, negauna 
medicininės priežiūros. Reikėtų, 
kad būtu uždėti mokesčiai už 
šunų laikymą, ir pinigai būtu 
skiriami vargšams vaikams, 
rašo Silvia H.G. Hernandez , 
EI Tiem po. Bogota. 

-*v L f A V l M<į 
A L A S K A 

y<x>* flaer 

h J ~J 

Iš britų spaudos 

KAI ŽIURKĖS P R A D E D A 
ŠEIMININKAUTI 

Lietuviai sako: su durnium du 
turgų, su plikakakčiu nėr ko 
peštis. „Jedinstvos" isterijoj 
nereikia ieškoti tiesos ir išmin 
ties. Ši organizacija aiškiai pre
tenduoja į prievartos aparatą. į 
tą kūjį. į pjautuvą, kuris vis dar 
kai kur paleidžiamas į darbą. 
.Jau ir daugeliui kitų. atvykus ių 
į Lietuvą, mes svetingai pasa
kėm: jauskis kaip namie. Ta
čiau tų svetelių netrukus pri
gužėjo pilna troba, įžūlesnieji 
pradėjo vers t i iš lovos 
šeimininką, naršyti podėlį ir 
dergti tiesiog ant slenksčio. Dik 
tuoti savo savo gyvenimo būdą. 
kul tūrą ir papročius . N e t 
kolonizatorius ir okupantas ne 
visada šitaip įžūliai demon
struoja savo jėgą. Kazys Saja, 
literatūra ir menas 

Muitininko n e a p g a u s i 

Amerikos ir Kanados pasieny 
muitininkas paprašė motoristą 
atidaryti užpakalinę mašinos 
bagažinę. Vairuotojas jam sako: 

— Bet čia Volksvvagen. Užpa
kaly ne bagažinė, bet motoras. 

M u i t i n i n k a s p r i s i paž ino 
suklydęs, bet vis vien prašo 
atidaryti užpakalinę motoro 
dėžę. 

— Aš juk sakau, kad t en 
motoras, ne bagažinė. — spyrėsi 
vairuotojas. 

Muitininkas buvo neperkalba
mas ir reikalavo atidaryti. 

Vargais negalais vairuotojas 
išlipo iš automobilio, pakėlė 
dangtį. Taip, ten buvo motoras, 
bet tarp vamzdžių ir vielų 
vielelių buvo ir nedeklaruoti du 
buleliai alkoholio. 

Uždavinys: šiedu piešiniai turi penkias vienodas detales. Suraskite, 
jas. 
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IŠĖJO IŠ GYVENIMO 
ŽMOGUS, KURĮ 

LIETUVA VISADA 
PRISIMINS 

VYTAUTAS SKUODIS 

duok!" kad atsirastų k.. daugia-. K s-
Toliau t ame laiške jis rašo: taus šviesos ne-ju Mūsų tautai 

„Ant kryželio, kurį nešioju ant įr Tėvynei reik.a Kristaus švie
savo krū t inės , parašyta: ..Esu sos, kad Kryžia 
p r i k a l t a s a n t K r i s t a u s Rūpintojėlių ŠČ 
kryžiaus". O kaip norėčiau, kad jos žemės sūnū> 
šie žodžiai manyje išsipildytų, visi — būda 

Sąjūdžio laikraštis „Atgi
mimas'" š.m. lapkričio 24 dieną 
paskelbė trumpą žinutę apie tai, 
kad lapkričio 16 dieną po 
sunkios ligos mirė Jėzuitų or
dino vienuolis, buvęs politinis 
kalinys ir politinių kalinių gel
bėjimo komiteto narys Anasta
zas Janulis. 

Dabar, kada Lietuvos gyve
nime visa lietuvių tauta spren
džia tolimesnį jos likimą, kada 
joje veikia daug t au t i n io 
atgimimo ir kovos už Lietuvos 
laisve tikrų ir netikrų vadų, 
kada jų tarpe atsiranda net ir 
tokių, kurie, patys būdami 
užgrūdinti kalėjimuose bei la
geriuose ir gerai suprantantys 
savo nuope lnus t a u t a i ir 
tėvynei, dabar, įžeistų ambicijų 
vedami, kursto nepasitikėjimą 
ir trukdo Lietuvos laisvėjimą, 
Anastazo Janulio išėjimas iš gy
venimo, atrodo, pasiliko mažai 
patebėtas. O buvo jis vienas iš 
tų pagrindinių šulų, kurie pa
ruošė dirvą dabartiniam reli
giniam ir tautiniam atgimimui 
Lietuvoje ir padėjo pamatus 
dabartinei kovai už tikėjimo, 
Bažnyčios ir visos mūsų paverg
tos tautos visišką laisvę. 

Jeigu kada nors bus parašyta 
l ie tuvių kovos pogrindyje 
pastarųjų dešimtmečių istorija, 
joje Anastazas Janul is bus 
pagerbtas kaip vienas iš pagrin
dinių tos pogrindžio veiklos vei
kėjų ir kovotojų. 

Rašančiojo pirmoii pažintis 
su Anastazu Januliu prasidėjo 
1981 metų sausyje Pskovo 
kalėjime, prieš pat mus išvežant 
i Jaroslavo kalėjimą. Jo visada 
rami laikysena, optimistinė 
nuotaika, švelnus būdas ir tar
navimo artimui pavyzdys buvo 
didelė paguoda ne tik man, bet 
ir visiems lagerio ZCh 385/3 
penktosios zonos politiniams 
kaliniams Mordovijoje. 

Dar prieš patekdamas į sau
gumo nagus, žinojau tur būt A. 
Solženycino pasakytus žodžius. 
jog kalėjime ir lageryje kaliniai 
tarpusavio santykiuose tegali 
būt i t i k t a i d raugais a rba 
priešais. Tarpinės, t.y. neu
tral ios būklės, tuose san
tykiuose nebūna. Tačiau, kaip 
sakoma, nebūna ir taisyklės be 
išimties. Ta išimtimi buvo 
Anastazas Janulis. J is neturėjo 
nei priešu, nei draugų ir tuo 
pačiu metu visi kaliniai jį laikė 
savo draugu. Jis buvo uždaras, 
ir užsiskleidęs savyje, o visi kali
niai mane, jog jis yra atviras vi
siems. Vos atsidūręs Pskovo 
kalėjime ir patekęs į didelę 
kriminalinių nusikaltėlių ka
merą, visą, ką turėjo su savimi, 
išdalijo kitiems. Lageryje, net ir 
administracijos personalas 
gerbė jį už kilnumą, kuriuo jis 
tiesiog spinduliavo. 

Anastazas Janulis buvo gimęs 
1917 m. Šiaulių valsčiuje. Žei
miu kaime. Tebūdamas tiktai 
14 metų. tapo jėzuitų vienuo
lyno globotiniu. Vienuolyne 
išmoko groti vargonais ir dau
gelyje parapijų vargonininkavo. 

1949 metais už dienoraštyje 
parašytas patriotines mintis ir 
savo kūrybos eilėraščius buvo 
nuteistas dešimčiai metų. Iš 
If.gerio buvo paleistas 1955 
metais Kun laiką gyveno 
Dūkšte. Vėliau su kunigu An
tanu .Šeškevičiumi išvyko į Kir
giziją dirbt: tarp ištremtų vo
kiečių katalikų. Sugrįžęs į Lie
tuvą, dirbo Kaišiadorių katedro
je vargonininku ir bažnytinio 
choro vadovu. 

1980 metų sausio 29 dieną 
Anastazas Janulis vėl buvo 

suimtas Kauno geležinkelio 
stotyje. Jo lagamine saugumo 
pareigūnu, tarp kitų pogrindžio 
leidinių, rado ir Alfonso And
riukaičio knygos „Bausmė be 
nusikaltimo", išleistos savi-
laidos būdu, 25 egzempliorius. 
(Dabar šią knygą ruošia spaudai 
Akademinė skautų leidykla 
Chicagojei. Kitą dieną po arešto 
Anastazo Janulio bute Kaišia
doryse padarytos kratos metu 
buvo paimti du maišai įvairios 
medžiagos jo apkaltinimui. Di
desnioji jos dalis buvo įvairūs 
pogrindžio leidiniai. 

Anastazas Janulis buvo tei
siamas 1980 m. lapkričio 24-25 
dienomis. Teisme jis paneigė 
visus iškeltus kaltinimus, įrody
damas, kad visi jo dauginti ir 
platinti pogrindžio leidiniai 
nebuvo šmeižikiško pobūdžio ir 
kad jie negalėję susilpninti po
litinės ir visuomenines sant
varkos Lietuvoje. 

Teisėjų paklaustas, ką jis 
manąs daryti ateityje, teisia
masis atsakė: 

„Pirmiausiai atsėdėsiu, kiek 
gausiu, o po to vel kovosiu, gal 
būt ne tokiu būdu, kaip dabar, 
bet kovosiu". 

Anastazo Janulio asmenybės 
šventumą ir jo tvirtą laikyseną 
lageryje geriausiai atspindi 
širdingi ir dvasingi jo laiškai. 
Viename pačių pirmųjų jis taip 
rašė: „Jaunyste, sveikinu Tau 
būdingą kūdikišką patiklumą, 
nesavanaudišką pasiaukojimą, 
veiklų idealizmą, a lp inis tų 
drąsą, siekiant Tiesos, Gėrio ir 
Grožio. 

Jaunyste, linkiu Tau Tikė 
jimo, Vilties ir Meilės, kas 
įgalina paprastus darbus daryti 
nepaprastais, o nepaprastus — 
paprastais. Tavo žingsnius 
telydi pakelės Rūpintojėlio 
žvilgsnis. Eucharistija ir Mari
ja tebūna Tau sparnais, kelian 
čiais sielą ad astrą. Šiandien, 
kada daugelis yra linkę iš 
gyvenimo tik imti. Tu, jaunyste, 

kad būčiau jų vertas. Parašyta: 
Dievas myli linksmą davėją. Dėl 
to ir aš sieloje giedu Te Deum, 
kad Dievas pasirinko mane 
aukai — eit Jo Sūnaus takais , 
jei re iks — nuo Alyvų daržo iki 
Golgotos. Natūralu, kad pasi
ilgstu al tor iaus ir vargonų. O 
dabar mano bažnyčia — gamtos 
šventovė. Ji — atverta Kūrėjo 
knyga, atstojanti man Evangeli
ją. ... Malda ir darbas — tai 
m a n o du s p a r n a i , k u r i a i s 
pakylu nuo žemės lig dangaus. 
... Čia gyvenant labai svarbu 

gyventi su Dievu ir Dievuje. Su 
Dievu gyvenąs žmogus įsitiki
na, kad viskas pasaulyje relia
tyvu: laimė ir nelaimė, džiaugs
mas ir kančia, net laisvė ir ne
laisvė, sveikata ir liga". 

1981 metų lapkričio mėnesio 
laiške skaitome: „Šį šventą 
Visų Šventųjų vakarą aš norė
čiau, ats iklaupęs ant kelių, 
sušukti savo tautiečiams, savo 
tauta i : Kur eini, mano tauta?! 
Sutikčiau mirti čia nelaisvėje, 
kad tik mano brolių tautiečių 
rankose nebūtų stiklelio!" (O jį 
ir šiais metais išeivijos paslaugų 
biuras „Žaibas" atkakliai siūlo 
Lietuvai. — V. Sk.). 

Pr ieš 1982 metų Velykas 
Anastazas Janulis rašė: „Ką aš 
galiu pasakyt i apie savo pilką 
kasdienybę? Sunku gyventi toli 
nuo Tėvynės? O, taip! Nelengva 
be sakramentų, altoriaus, na, ir 
va rgonų? Žinoma! Ne jauku 
jaus t i s nuolat apsuptam — lyg 
erškėčių vainiku — penkiomis 
įvarios rūšies tvoromis? Aišku! 

Bet žmogus — ne gyvulys: jis 
žino, jog geriau supančiotos ko
jos, negu pažabota dvasia . 
Nevel tui šv. Povilas sako, jog 
Meile padaro žmogų laisvą. Dėl 
to, žvelgdamas į praeitį, dabar 
ir į ateitį, aš galiu nemeluo
damas ta r t i : Džiaukis, siela, 
atgavėjus, pareigą at l ikus. 

Kam gyvenimas — gavėnia, 
t am mirtis — Velykos! 

Šauk Hosana! — kūno 
kančiai; Aleliuja! — mirčiai, 

j ie — Apvaizdos kirčiai. 
... Tapau antros grupės in

validu. Tegul niekas negalvoja 
už mane prašyti malonės! Priva
lau išgerti t aurę iki dugno". 

Dar viename tų pačių metų 
laiške jis rašė: „Meldžiu Dievą, 

krašto ainiai. 
s vaikai, Mari-
dukros — mes 
nusidėjėliai, 

vęs šventais; 
.irtume laisve. 

ir ši mintis. 

nelaikytume -
vergaudami nes 
Nesvetima ma 
kuri kartais vir.-ta tylia malda: 
„Mūsų tėvų Dieve, jeigu mano 
gyvybės auk labiau Tave 
pagarbintų, jeigu ji pasitar
nautų Tėvyne- labui ir mano 
bei visų t a u ečių sielos iš
ganymui, — štai aš, pasiimk ją". 
O kol kas stipr ai spaudžiu Ap
vaizdos man įt» .Ktą taurę ir esu 
pasiruošęs ją išgerti iki dugno". 

Būdamas lageryje, Anastazas 
J a n u l i s neap-iribojo vien 
apmąstymais ir malda. Jis, 
solidarizuodarasis su kitais 
kaliniais, dalyvaudavo protesto 
badavimuose, daug prisidėjo 
prie to, kad informacija iš 
„Gulagų salyno'" patektų į 
„didžiąją žemę . 

Atlikęs bausmę. 1983 metų 
liepos mėnesio ^ale Anastazas 
Janul is sugrįžo į Lietuvą ir 
toliau ėjo vargonininko pareigas 
Kaišiadorių katedroje, sulauk
damas ir vyskupo tremtinio 
Vincento Sladkevičiaus trium-
fališko sugrįžimo į ją. 

Vietinės valdžios pareigūnų 
jis buvo įspėtas, jog būsiąs seka
mas. I saugumo viršininko klau
simą, ar ir toliau jis dirbs 
pogrindyje, Anastazas Janulis 
atsakė, jog jis ir ateityje vado
vausis savo sąžine ir įsitiki
nimais. 

Dabar galima atvirai pasakyti 
jog jis sugrįžęs iš lagerio ir 
toliau platino pogrindžio lei
dinius „LKB Kroniką" bei 
„ A u š r ą " , tu<- pačiu m e t u 
perteikdamas ir medžiagą tiems 
leidiniams. Jis daug padarė, kad 
paneigtų vienc 'ageryje visiems 
žinomo provokatoriaus (vėliau 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsiminimai. 
Antanina Garmutė. 127 psl $6 00 

AMŽINO jŠALO ŽEMĖJE. Sibiran t remt in ių atsi
minimai. 303 psl $10.00 
ATLAIDAI — LITHUANIAN P I L G R I M A G E S . 

Loyola University Press. 186 psl $25 00 
ŠEŠTASIS M O K S L O IR K Ū R Y B O S S IM

POZIUMAS. 521 psl $10.00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA Al. 

Merkelis. 416 psl $15.00 
KRYŽKELĖS, rad i jo p r a k a l b o s į L i e t u v ą 
__ 1986-1988 m. Bronys Raila. 480 psl . . . . $10.00 
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE Kęst. K. Gir

nius. 422 psl $10.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVI

JOJE D Brazyte Bmdokienė. 364 psl . $12 00 
DIDYSIS KOVOTOJAS K U N I G A S KAROLIS 

GARUCKAS. S J. Red Kun J Kidykas 385 
psl $10 00 

LITHUANIA MY HERITAGE. 1300 il iustracijų. VI. 
Vijeikis 400 psl $20.00 

SERVING LITHUANIA J K. Val iūnas. 287 psl. $18.00 
SVEČIOSE ŠALYSE, kelionių jspūdž ia i . Stasys 

Daiius 305 psl $9 00 
GIRIOS AIDAS. liet. mišk, išeivių vardynas. 335 

psl $10.00 
MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS, 

prakalbų religinėmis temomis r inkinys. L. 
Tulaba 364 psl $10.00 

AŠ KVIEČIU JUS Marija kalba Mediugorje Red. 
Kęst Trimakas 207 psl $8.00 

ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė A Rubšys 
75 psl $5 00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųst i , 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioj-e bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 

prisiplakusio prie Lietuvos 
Laisvės lygos I per savo laiškus 
iš lagerio ir tremties vietos pla
t inamus saugumo inspiruotus 
šmeižtus apie kitus politinius 
kalinius. 

Anastazas Janulis, būdamas 
laisvas, rašė daug laiškų zono
je l isiems kaliniams, gerai su
prasdamas, kokį didelį kalinio 
turtą sudaro jo gaunami laiškai. 
Nepamiršo jis ir tebekalinamų 
artimųjų, juos guosdamas ir 
organizuodamas jiems materia
linę paramą. Jo parašas buvo 
matomas ir atviruose protestų 
pareiškimuose ir tada, kada dar 
nebuvo nei Sąjūdžio, nei atvirai 
veikiančios Lietuvos Laisvės 
lygos. 

Savo paskutiniajame laiške į 
Chicagą, išsiųstame prieš 1989 
metų Velykas, jis rašė: „Sens
tant kūnui, blogiau pasireiškia 
ir dvasios galios: atmintis, op
timizmas ir kt. Vis labiau trau
kia pirštą ir sunkiau groti. 
Saviškiai man primigtinai siūlo 
pereiti dirbti į Šv. Kazimiero 
bažnyčią Vilniuje, kai ji bus res
tauruota, atšventinta ir pradės 
veikti. Aš atsisakinėjau, teisin
damasis, kad esu per mažai 
kvalifikuotas tokiai atsakingai 
vietai. Be to, ne viską galiu 
pagroti dėl to piršto". 

Paskutinieji žodžiai tame laiš
ke buvo tokie: „Prisikėlęs Kris
tus teprikelia mūsų tautą ir 
mus pačius naujam, kilniam 
gyvenimui!" 

Vienuolis jėzuitas Anastazas 
Janulis iki paskutinės savo 
gyvenimo valandos pasiliko 
ištikimas savo gyvenimo prin
cipams ir visada vadovavosi šv. 
Ignoto maldos žodžiais, kuriuos 
jis priminė ir savo teisėjams: 

„Duoti ir neskaičiuoti, kovoti 
ir nežiūrėti žaizdų, dirbti ir 
neieškoti poilsio, aukotis ir 
negalvoti apie atlyginimą; 
atlyginimas už tai tebūnie tobu
las išpildymas Tavo (Dievo — V. 
Sk.) šventos ir dieviškos valios". 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 1 1 d , skambindami Į Chicagos priemiesčius, 
vartokite „araa coda" (708). 

1990 M. DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
EKSKURSUOS Į LIETUVĄ LIEPOS 5-8 d. 

BALTIC TOURS siūlo š ' as 7. 10 ir 13 dienų keliones į Lietuvą Dainų ir Šokių 
šventės -netu: 

LIETUVA. RUSIJA IR SUOMIJA 

15 d>enų kelionė. 7 dienos Lietuvo]? 
7 nak'ys Vilniu|e. 2 Maskvoje 2 Leningrade. 2 Helsinkyje 

Kelione =>629 
Birželio 29 - liepos 13 
Viešbuti LIETUVA 

LIETUVA IR VOKIETIJA 

$2.459 0C <š Bostono ir NiuĮOrko 
$2 659 00 iš Čikagos 

Oro linija — Finnair 

PRIVATUS ..CHARTERED" LĖKTUVAS !Š BERLYNO Į VILNIŲ 
18 dienų kelionė. 13 dienų Lietuvoje. U naktų Vilniuje. 2 V Berlyne 

Kelione »702L 
Liepos 2 • 19 d 

Kelionė *702T 
Liepos 2 - 19 d 

Viešbutis UETUVA 
$2,269 00 iš Bostcro ir Niujorko 
$2.369 00 iš Čikaoos 

Viešbutis TURISTAS 
$2.049 :š Bostono ir Niujorko 
$2.149 00 iš Čikagos 

Ore 1'nlja KLM „Chartar" su AEROFLOT 

LIETUVA 

11 naktų Vilniuje, 
13 dienų keliese. 

Kelione "703A 
Liepos 3 - 15 d 

10 dienų Lietuvoje 

$2.049 00 iš Bostone <' Niujorko 
$2.249 0G .š Čikagos 

Viešbutis LIETUVA 
Oro linija — PAN AMERICAN 

UETUVA IR SUOMIJA 

14 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoie 
11 naktį Viln j |e. 1 Helsinkyje 

Oro Unija — Finnair 

Viešbutis TURISTAS 
$1 949 00 iš Bostono ir Niujorko 
$2.149 00 iš Čikagos 

Kelionė »703B 
Liepos 3 16 

Viešbutis TRINAPOLIS 
Kelione *703C $1.749 00 iš Bostono r Niujorko 
Liepos 3 16 $T .949 00 iš Čikagos 

Ramioje Vilniausp-emiescio Žirmūnų apylinkėje 4 aukštų TRINAPOLiO viešbu
tis tun restoraną i r barą Labai tinkamas individualiam ar gruomiam turizmu' 

Kompozitorių Namai 
Kelionė *703D $1.649 00 iš Bostono ir N iu j cko 
Liepos 3 - ' 6 $1.849 00 iš Čikagos 

Patogu page-ciauiantiems gyventi prvačai Butai išnuomojami tik 14-kai asmenų 
Už susisiek i r-a niautą, miesto apžiūrėjimą ir šventės programas tunstas apsimoka 
atskirai 

Į visų kitų kei.onių mokest) (Skaičiuota bilietai j DamųSokių šventės programas, 
pusryčiai pie'js. vakarienė. V Berlyno >r Helsinkio apžiūramas, susisiekimas. 
BALTIC TCL°S vadovas kelionės metu 

informacnai • ankstinukams skambinkite arba rašyMe 
BALTIC TOURS 

77 OAK St. Sulta 4 
Nawton MA 02164 
Tai. : 617 965-8080 
Fax: 617-3327781 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

S mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Saž -
ninga: patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAw

TORS 
INC0ME TAX - INSURANCE 

6529 S KEDZlE 
778-2233 

m mis. 
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. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

Ontuo; KMIEOK REALTORS 

a 7922 S. Pulaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Pigiai parduodamas „condo" ant 
vandenyno kranto: 2 mieg. kamb., 2 
vonios kamb., didelis salonas, 
balkonas, virtuvė, maud. baseinas. 
Skambinti savaitgaliais nuo 8 v. ryto 
„collect": 1-4O7-860-3555. 

HELP WANTED 

l a i k o m a sekretorė klebonijos 
raštinės darbui, pradedant sausio 15 
d. Turi mokėti anglų ir lietuvių kalbas 
ir būti šiek tiek susipažinusi su 
kompiuter iu . Kreipt is: k u n . 
Puchenski. ta i . (312) 523-1402. 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienj ir 
ketvirtadieni vakarais ik: 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

VENCKAUSKAS, INC. 
Buflders & Remodeling 

• Porcri#s & De<*s • Fioor * Waii Tiie 
• Alummum Siding & Tnm • Krtchen & Baths 
• Masonry • Rec Rooms 
• Addrtions • Insurance Repais 

Patar (312) 448-0113 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas Įvairiausių kepimų 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago. IL 60638 
Tei. $81-8500 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Normtiec PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arpa^onte būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

S IMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Chicago. IL 60629 

Tai. 436-7878 

Parduodame greičiau 
u i didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti sr patyrę tarnautojai. 
MIS kompiuteris. 
Perkame-parduodame K mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė (Staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

Parduodamas 3 mieg. kamb. 
namas St. Bedės parapijoje, arti 86 
g-vės. šoninis įvažiavimas. įrengtas 
rūsys. Skambinkite: 

Pro-Realty. (312) 776-7100. 

Nuolaidą pensininKams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3 8 5 6 W. 6 3 St. , Chicago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gaii sutaupyti daug 
keblumų. 

MISCELLANEOUS 

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

Tėl. 376-1882 ar 376-5996 

10°<O—20°/o—30°-b pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Tai. 5*5-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabmetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

f 



Iškilmes prie Nepriklausomybės Lietuvos Laisvės kovų paminklo praveda 
A. Juškevičius, LKVS ..Ramovės" Chicagos skyriaus pirmininkas. Išsirikia
vę stovi Vytauto Didžiojo rinktines šauliai ir kiti šventės dalyviai. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 
N A U J Ų J Ų M E T Ų B E N D R I 

P I E T Ū S 

Naujųjų 1990 metų dieną Klu
bo valdyba suruošė šios koloni
jos l ie tuvių b e n d r u s p i e tus , 
g raž iame amerikiečių res tora
ne . Pie tuose da lyvavo ap i e 60 
šios kolonijos bei apy l ink ių 
l ietuvių. 

Pr ieš pradedant pietus, k lubo 
p i r m i n i n k a s J o n a s D a u g ė l a 
j a u t r i u žodžiu pasve ik ino v isus 
šio te lkinio l i e tuv ius — t iek 
dalyvaujančius pietuose, t i ek ir 
negalėjusius dėl įvair ių prie
žasčių juose da lyau t i . Pal inkėjo 
visiems sėkmingų Naujųjų 1990 
metų , ger iausios sve ika tos ir 
la imingos a te i t ies . Pal inkėjo, 
kad Naujieji metai ne tik m u m s . 
bet ir pavergtąja i tėvynei Lietu
vai b ū t ų viltingi ir kad l ie tuvių 
t a u t a su l auk tų visiškos la isvės 
i r nepr ik lausomybės . 

Dalyviai, susijungę rankomis , 
sugiedojo Lie tuvos h i m n ą ir šis 
m o m e n t a s buvo i t in j a u t r u s ir 
į spūdingas. 

Pietų metu buvo a t l ik ta t rum
pa, be t gera m e n i n ė p rog rama . 
Oper. sol. Juoze Daugėl ienė 
dek lamavo P u t i n o . B e r n a r d o 
Brazdžionio. Bened ik to Rut-
kūno ir savos kūrybos eilė
rašč ius , kaip t i n k a n č i u s Nau
jųjų metų progai bei išreiš
k i a n č i u s b e n a m i o , t r e m t i e s 
kelionėje e inančių l ie tuvių ir 
pavergtos t ėvynės lūkesčius ir 
vil t is . 

Inž. Kazimieras B a r ū n a s su 
giliu išgyvenimu ir n u o t a i k a 
s k a i t ė i lgesne P. Vaiča ič io 
poemą apie did. kunig . Algirdą. 

Sol. Juozei Daugėlienei ir inž. 
K. Ba rūnu i , gerai a t l i kus i ems 
meninę p rog rama ir paįvair i 
nus iems Naujųjų metu pobūvio 
nuo ta ikas nuoš i rdus ač iū . 

Po to pietų dalyviai dal inosi 
įspūdžiais, vieni k i t i e m s pa
linkėjo Naujuose 1990 me tuose 
sveikatos, s ėkmės ir l a imės . 

M E T I N I S S U S I R I N K I M A S 

Šios kolonijos L ie tuv ių klubo 
met in i s sus i r i nk imas įvyksta 
saus io mėn. 14 d. 2 vai. 30 min. 
Prince of Peace parapijos salėje. 

Sus i r ink ime , ka ip p a p r a s t a i , 
klubo valdyba padarys i šsamius 
praėjusių m e t u veiklos prane
š imus , bus r e n k a m a n a u j a kiu 
bo valdyba ir a p t a r i a m a šios 
ko lon i jos a t e i t i e s v e i k l a . 
S u s i r i n k i m a s s v a r b u s , todėl 
p r a š o m a j a m e g a u s i a i 
da lyvaut i . 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

St. Petersburg, FL 
A. D E V E N I E N Ė S -

G R I G A I T I E N Ė S 85 
G I M T A D I E N I S 

Visuomenin inke Alena Vilei-
š y t ė - D e v e n i e n ė - G r i g a i t i e n ė 
g imė 1904 m. spalio 1 d.. Vil
niuje. Mokėsi ir baigė V y t a u t o 
Didžiojo g imnazi ją Vi ln iu je 
1924 m. 1923 lenkų iš V i ln i aus 
i š t remta , be t s lapta perėjo de
markacijos liniją ir t ę sė mokslą 
toje pat gimnazijoje. 1920-24 m.. 

e i d a m a gimnazi ją i r ak tyv i a i 
r e ikšdamas i rezistencinėje veik
loje, vadovavo g rupe i skau tų -
s k a u č i ų b e s i r ū p i n u s i ų sužeis
t a i s l i e t u v i a i s k a r i a i s , s laug iu
sių juos i r padėjus ių pabėgt i iš 
l e n k ų be la i svės dv ideš imčia i 
k a r e i v i ų i r k e t u r i e m s ka r in in 
k a m s . B a i g u s i gimnaziją, 1924 
m. a tvyko į Lietuvą. Tais pačiais 
m e t a i s sus i tuokė su dr. Mykolu 
D e v e n i u . k u r i s buvo J A V pil ie
t i s . 1925 su v y r u išvyko į 
Amer iką . T e n s u s i l a u k ė dviejų 
s ū n ų — Alg i rdo ir Kęs tuč io . Po 
m e t ų a b u Deven ia i su v a i k a i s 
gr įžo į L ie tuvą . J i e nus ip i rko 
Leonpolio dvarą Deltuvos valsč.. 
U k m e r g ė s apskr . . k u r abu ir 
ū k i n i n k a v o . J ų ū k i s b u v o 
pavyzd in i s . 1937-1940 A l e n a 
b u v o L i e t u v o s ū k i n i n k i ų 
draugi jos p i r m i n i n k ė . Bendra
d a r b i a v o L ie tuvos Žemės Ū k i o 
r ū m u o s e . 1936 m. L i e t u v o s 
M o t e r ų t a r y b o s d e l e g u o t a 
da lyvavo t a r p t a u t i n i a m e mote
r ų suvaž i av ime Jugoslavi joje . 
P i rmos ios sovietų okupaci jos 
m e t u jos v y r a s r u s ų buvo su im
t a s ir i š t r emtas į Sibirą, o ji slap
t a j a u su 3 va ika i s (duktė D a l i a 
g i m ė Lietuvoje) p a s i t r a u k ė iš 
L i e tuvos i r išvyko į J A V . At
v y k u s i č ia įsi jungė į social inę ir 
po l i t inę l i e tuv ių veiklą. Pr i 
k l ausė Al ta i , Balfui. Buvo Balfo 
imigraci jos ir įkurd in imo komi

sijos pi rmininkė. Sandaros cen
tro valdybos vicepirmininkė, 
SLA iždo globėja. Valstiečių 
l iaudin inkų sąjungos vicepir-
rmnikė. Tarptautinės valstiečių 
s-gos Washington, DC, centro 
valdybos vicepirmininkė. Kaip 
tos sąjungos atstovė, dalyvavo 
1953 m. Europos k o n g r e s e 
Hagoje. Ji pirmutinė kėlė mintį 
k re ip t i s į JAV kongresą, kad 
i ša išk in tų bolševikų padarytą 
s m u r t ą Lietuvai. Šis pasiūly
m a s 1952 m. buvo adv. S. Brie
džio atgaivintas ir JAV kongre
so realizuotas. Lietuvoje bendra
darbiavo Ūkininko patarėjuje. 
Seimininkėje , Varpe, Lietuvių 
kelyje, o JAV — Sandaroje, 
Ta rp t au t i n i ame valstiečių biu
letenyje. 

Sukak tuv in inkės dabar t in io 
vyro . sūnų ir dukros iniciatyva 
gruodžio 1 d. buvo sukvies ta 
v ie t in ių ir toli gyvenančių apie 
100 draugų ir artimųjų į sukak
tuv in į pobūvį, surengtą Lake-
wood Country Club, St. Peters-
burge . Pobūvį pradėjo duktė Da
l ia Bobeliene, p a k v i e s d a m a 
š ioms iškilmėms vadovauti J . 
Daugėlą. Sukalbėjus kun. dr. E. 
Gerul iu i maldą, jos garbei buvo 
ke l iamos šampano t au rė s , su
giedota ..Ilgiausiu me tų" ir 
p i e t au t a . 

Pagrindinis kalbėtojas specia
liai į šį pagerbimą buvo a tvykęs 
iš New Yorko gen. konsu las 
A n i c e t a s S imut i s . J i s savo 
i š samiame žodyje vaizdžiai nu
s a k ė A. Devenienės-Grigaitie-
n ė s gyvenimą, v i suomen inę 
veiklą , nuopelnus l ietuvių tau
t a i ir {vertino jos kruopštų bei 
ver t ingą darbą. Joks da rbas 
nebuvęs jai persunkus a r per
p r a s t a s . Buvo ugninga kalbė
toja . 

Tolimesniuose sveikinimuose 
Vl iko pirm. dr. K. Bobelis, su
k a k t u v i n i n k ė s žen tas , pasi
džiaugė, kad tenka dalyvauti to
k i a m e susitelkime pagerb ian t 
nuspeln ius ią sukak tuv in inkę , 
p r i s iminė jos vadovavimą Vil
k u i Vokietijoje ir, pe rska i tęs 
į teikėjai Vliko vadovybės skirtą 
pažymėjimą. Sveikino Vik toras 
P e t k u s savo ir A. Terlecko var
d u . 

VI. Žilinskas pareiškė, k a d 

Alena prakilni l ietuvaitė, pasi
žymėjusi nuopelningais darbais , 
k u r i ų veiklą neįmanoma t rum
pa i nusakyt i Alfonsas Š u k y s 
sveikino Alto> St. Pe tersburgo 
skyr iaus vardu ir įteikė šio sky
r i a u s rašt išk4 sveikinimą. Pri
s i u n t ė ir Akos centras sveiki
nimą. V. Kleivienė sveikino 
Balfo St. Petersburgo skyr i aus 
va rdu , o A. Gudonis Lie tuvių 
klubo, Vyčių ir šaulių R. Kalan
tos k . vardu. Prisiųsta r a š t u 
sveikinimai Varpininkų. San ta 
Monikos lietuvių klubo, aušri
n i n k o sūnaus Vytauto Šliupo, 
Lie tuvių reformatų. Sveikino 
ž inoma Lietuvos operos daini
n inkė Vincė Jonuškaitė-Zaunie-
nė. 

Dalyvavę pagerbime svečiai 
b u v o p r i s i u n t ę r e n g ė j a m s 
ap rašymus — atsiminimus apie 
pažintį su sukakt uvininke, ben
d rus išgyvenimus, n u o t r a u k a s 
b e i s v e i k i n i m u s , iš k u r i ų 
pada ry t a originali dovana visų 
dalyvių — albumas. Jį rengėjų 

v a r d u įteikė duktė Dalia. 
Po to K. Grigaičio ar t imųjų 

v a r d u sveikino Aldona Vitkie
nė . Devenių šeimos v a r d u 
kalbėjo Kęstutis Devenis. apie 
savo motinos darbštumą, stip
r i a s r a n k a s ir gerą galvą. 
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1990 METŲ KULTŪROS KONGRESO IR 
ŠOKIŲ-DAINŲ ŠVENTĖS EKSKURSIJOS. 
201 . GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR KULTŪROS KONGRESAS 

Gegužes 15-27 dienomis 
Čikaga. New Yorkas ir Vilnius. Lietuvoje 11 naktų. 
Iš Čikagos — $1.795 00. Iš Nevv Yorko — $1.695.00 

GRANDINĖLĖS KELIONĖ iš Clevelando (IŠPARDUOTA) 
Birželio 28 iki liepos 13 d. 

DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando (IŠPARDUOTA) 
Birželio 29 iki liepos 14 d. 

202. 

203. 

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. 'š Nevv Yorko — $1.853 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. Nevv Yorkas ir Vilnius 
10 naktų Vilniuje. 1 naktis Maskvoje. 
Iš Čikagos — $1.995.00. IS Nevv 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 Nevv Yorko - $2.000 00 

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

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į: 

AMERICAN TBAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. WMt«rn Ave. 
C h l c a g o , Illinois 60643 
T e l . 312 /238-9787 . Fax 312/236-0935 

* * 3£ Ai Ai ^T* Ai Ai *> Ai Ai 

Atžalyno v a r d u t a r ė žodeli 
Jonas Bobelis. Sukaktuv in inkės 
vyras Kęs tu t i s Gr igai t i s , su 
k u r i u o s u s i t u o k ė 1982 m. 
pažymėjo, k a d mažai esą Šeimų, 
turinčių tok) š i lumini tarpusavį 
ryšį. J a u t r i a i sveikino savo te tą 
B i r u t ė V i l e i šy t ė , dr . P e t r o 
duktė , kur i k a r t u pe rdavė savo 
motinos Ksaveros Ži l inskienės 
sveikinimą. P a s k u t i n i s svei
k i n t o j a s b u v o s v e č i a s i š 
Lietuvos, Alenos sesers s ū n u s 
Gediminas Tu r sa , r e i k š d a m a s 
tetai padėką už s iunt inius j iems 
į Sibirą, p r i m i n ė ap ie Vileišių 
giminės nuopelnų savo t a u t a i 
į v e r t i n i m ą L i e t u v o j e , y p a č 
Vilniuje, į t e i k ė i š V i ln i aus 
Lietuvos vėliavą ir apjuosė tetą 
t au t ine juos ta . 

Kre ipdamas i į v i sus svečius, 
savo va ikus ir va ika ič ius su
jaud in ta prabi lo i r A. Devenie-
nė-Grigai t ienė. J a i esąs mie las 
Vilnius, bet bijanti t en važiuoti, 
nes širdis ga l nea t la ikys ian t i . 

Oficiali da l i s užbaigta Lie
tuvos h i m n u . Po to svečiai dar 
vaišinosi, da l indamies i ta rpu
savy įvair ia is įspūdžiais. 

Garbingai jubi l ia te i l inkėt ina 
dar daugel io švesių, sveikų, 
la imingiaus ių metų! 

K. G m ž . 
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A.tA. 
PETRUI SKĖRIUI 

net ikė ta i i ške l i avus į Amžinybe , jo žmoną, b u v u s i ą 
Scheinfeldo g imnazi jos mokytoją, p . K. Š K Ė R I E -
NJE-ZILINSKAITĘ g i l aus skausmo va landoje nuošir
džiai užjaučia 

Aleksandra Andriušaitytė-Likanderienė 
•Janina Andriušaitytė-Mačiulienė 
Jolanda Gudaitytė-Kerelienė 
Aldona Viliušytė-Martienė su šeimomis 

r 

mirus, jo 
draugei, 

A.tA. 
PRANUI URBUČIUI 

dukrai RŪTAI KILIENEI, mūsų vaikystės 
ir jos šeimai reiškiame giliausią užuojautą. 

Rita Karienė 
Rasa Bialik 
Jūra Bakaitienė 

mirus. 
KILIU 

A.tA. 
PRANUI URBUČIUI 

žmoną ANTANINĄ, dukrą RŪTĄ 
šeimą giliai užjaučiame. 

Romas Burneikis su šeima 
Gintas Nalis su šeima 

ir visą 

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

K odicD nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — JfcOO v. vakaro. 

Viaos laidos i i WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
WUlow Springs, IL. 60480. 

Tel . : (708) 839-2511 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir pac, •dme ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Ji.-1 auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais-
vinirr darbus. ELTA biuleteniu įvairiomis kalbomis 
leidi n bei Europoje informacijos jstaigų ir radijo ban 
gomi- - į le idžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmir t: apie t ikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupa ją. 

Pr minkime LIETUVOS LAISVES IŽDĄ pagerbdami 
artim;: sius. įamžindami ju atminti ar tvarkydami savo 
palik;-r.4 re ikalus . 

A .- •«, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert No. 51-0172223 

TAUTOS FONDAS 
I J T U L A N I A N NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

M y l i m a m Tėvu i 

A.tA. 
ABSALOMUI BARNIŠKIUI 

Lietuvoje m i r u s , jo žmonai dr. LIDIJAI i r s ū n u i sol. 
A L G I M A N T U I re i šk iame mūsų gi l iausią užuojautą . 

Elena ir Vytautas Lapenai 
Jadvyga ir Albinas Žaliauskai 
Roger ir Danutė Zilevičiai 
prof. A. Sešplaukis 
Aldona Sobieskienė su šeima 

A.tA. 
KAZIMIERUI JUKNELIUI 

m i r u s , l i kus i a i š e ima i — žmonai J A D V Y G A I , d u k r a i 
RASAI , s ū n u i V Y T A U T U I su še ima be i k i t i e m s šei
m o s n a r i a m s r e i š k i a m e nuoširdžią užuojau tą . 

Lietuvos Dukterys 
Melrose Parko skyrius 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4606-07 Sou th Hermi t age A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., C h i c a g o 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., C ice ro 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 We«t 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 
Sally DonaM M . .Ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIKMIKSČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 

< 
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x Prof . Vy tau tas ir d r . 
D a n u t ė Bieliauskai nuo sausio 
5 iki 20 dienos bus Europoje. 
Sausio 14 d. prof. V. Bieliaus
kas , PLB pirmininkas, susitiks 
su I tal i jos Lietuvių Ben
druomene Romoje ir duos ten 
savo valdybos pranešimą. Prof. 
V. Bieliauskui esant Europoje 
PLB valdybos reikalams atsto
vaus vicepirmininkė Gabija Pet
rauskienė, Toronto, Kanadoje, 
tel . 1-416-232-0737. 

x Sofija Plenienė iš Oak 
Lawn, 111., „Draugo" veikli ren
ginių komisijos narė buvo su
sirgusi, bet sveikatai pasitaisius 
išvyko žiemą praleisti į Fort 
Lauderdale, Floridą. 

x R imas ir P r a n u t ė Do-
m a n s k i a i , VVestern Springs, 
111., už kalendorių ir kalėdines 
korteles atsiuntė 50 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Lietuvių Kata l ikų reli
ginė š a l p a išleido „Žinias" Nr. 
2, kuriose aprašoma veikla, 
reikalingos knygos siųsti ar Lie
tuvos bažnyčioms statyti ir se
noms remontuoti. Duodamos 
laiškų ištraukos įvairių prašy
tojų iš Lietuvos. Taip pat pami 
nima, kad Lietuvių Informacijos 
centras yra suorganizavęs Lie
tuvai ir besilankantiems sve
čiams pasimatymus su JAV val
džios žmonėmis. „Ž in iose" 
primenama, kad reikalingos 
aukos lietuviškiems darbams, 
jeigu juos norima gerai vykdyti. 
Lietuvių Kat. religinė šalpa yra 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. 

x L ie tuvos Vyčių Vidur io 
Amer ikos dis tr iktas rengia 
t r i sdeš imtą , ,Memories of 
Lithuania" banketą Martiniųue 
res to rano pokyl ių salėje 
sekmadienį, vasario 4 d.. 4:30 
vai. p.p. Bus ta proga pagerbtas 
Valdas Adamkus, gaudamas 
Lietuvio žymenį už darbus Lie
tuvai. Jis rūpinasi Lietuvos 
aplinkos projektu, kuris įdomus 
visiems, pažįstantiems Valdą 
Adamkų. 

x Povilas Vai t iekūnas , Lie
tuvos Tautinės sąjungos atsto
vas, lankėsi „Draugo" redakci
joje, painformavo apie Lietuvos 
įvykius. Šiuo metu jis išvyko į 
Clevelandą ir padės redaguoti 
red. Vyt. Gedgaudui „Dirvą", 
kuri reikalinga naujų bendra
darbių. 

x Ži lvinas Bubel is i r Liu
t a u r a s Čeprackas yra Oktavos 
orkestro solistai — dainininkai. 
Juos išgirsime sausio 27, 28. 29 
d. Margučio rengiamuose kon 
certuose Jaunimo centre. Kon
certo bilietai iš anksto gaunami 
Margučio raštinėje ir Vaznelių 
parduotuvėje. 

x L ie tuvos t au t i nė s muzi
kos ansambl io „Vi ln ius" kon
certai sausio 13-14 d. Jaunimo 
centre. Numeruoti bilietai gau
nami Pa t r i a pa rduotuvė je ar
ba paš tu : New O p e r a Co. 
P.O. Box 438553, Chicago, 111., 
60643. Bilietų kainos 15 ir 10 
dol. 

(sk) 

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

(sk) 

x American Travel Servi
ce Bureau parūpina lėktuvų bi
lietus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono j Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland. a r kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Trave l 
Service Bureau . 9727 S. Wes-
t e r n Ave., Chicago. 111. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(ak) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus C'hicagoje 
ir Hpvlinkese. Skambinki te 
R i l MAX F I R S T . R i m a s 
S tankus , tol. (708' 361-5950 ar 
ba (708) 636-6169. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI P A 
S K O L O S (h; -damos mažais 
mėnesiniais įmokejimats ir pri 
einamais nuošimčiais Kreipki 
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road — Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk1 

IŠ ARTI IR TOLI 

Po Toronto , Aro" koncerto Los Angeles. Padėkos žodį taria choro pirm. V. Pečiulis, įteikęs dovanas 
koncerto rengėjoms „Spindulio" jaunimo tautinio ansamblio vadovei Danguolei Varnienei ir JAV 
LB Krašto tarybos ir Vakarų apygardos pirm. A. Nelsienei. Centre — choro vadovas solistas Vaclo
vas Verikaitis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Gailė Sabaliauskaitė modeliuoja 
Grandies parodoje Lietuvoje siūtą 
suknelę. 

x „Aušros V a r t ų " t u n t o 
tuntininkių pasikeitimo sueiga 
įvyks š.m. sausio 7 d. 10 v. ryto 
Pasau l io Lietuvių cent re 
Lemonte. Skautės ir tėveliai 
kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

x L ė k t u v o b i l i e t a i j ū s ų 
art imiesiems: Maskva-Chica-
ga-Maskva nuo 764 dol. iki 797 
do l . Maskva-New Yorkas -
Maskva nuo 638 dol . iki 670 
dol. Skambinti G. T. In terna
t ional , (708V430-7272. 

(sk) 

x G.T. In te rna t iona l , Inc. 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. Kaune. 
Dar yra Hke ribotas vietų skai
čius G.T. Internat ional Kultū
rom Kongreso-Gydytojų su
važiavimo ture gegužės 15 iki 
31 d. 1990 m. Skambink i t e 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis: į Aldoną Kamins
kienę. Optical studin. 2620 West 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 
Telefonas (312) 778-6766. 

(sk) 

x Baltic Monuments . Inc., 
2621 VV 71 St et. Chicago, 111. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąbcomis 

(sk) 

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

(sk) 

VASARIO 16 DIENOS 
DIPLOMATINIS 

PRIĖMIMAS 

Šiais metais Vasario 16 dienos 
minėjimas — priėmimas kita
taučiams yra rengiamas vasario 
16 dieną, penktadienį, 6 vai. v. 
Balzeko muziejaus patalpose. 

Minėjimo ruošimo reikalu 
1989 m. lapkričio 15 d. Jaunimo 
centre Chicagoje Lie tuvos 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
duoda nemokamą transporta-
ciją savo pacientams, norin
tiems pasitikrinti sveikatą kaip 
ateinantieji ligoniai. Ligoninės 
autobusiukas veikia pirmadie
niais — penktadieniais nuo 6:30 
vai. ryto iki 4:30 vai. p.p. Reikia 
tik iš anksto pasiskambinti tel. 
471-5899. Būtų gera, kad pa
skambintų bent 24 valandas iš 
anksto. 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Trave l Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel . 
(312) 238-9787. 

(sk) 

x Amer ican Trave l S e r 
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. Taip pat gal ima 
užsakyti „Volgą" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per dole
rinę pa rduo tuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, IL 60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x P a t r i a dovaninių p rek ių 
ir e lekt ronikos p a r d u o t u v ė 
Chicagoje, sav. A. ir F. Siutai, 
atidarė skyrių St. P e t e r s b u r g 
Beach, FL, 400-70th Ave. Šio 
skyriaus vedėjai Z. ir E. Rad
vilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie
tuvoje pageidaujamų reikmenų 
didelį pasirinkimą. Greitai ir 
saugiai siunčiame jūsų dovanas 
į Vilnių kargo — oro linįja. 
Kviečiame apsilankyti. 

(sk) 

x Gydytojai ir jų še imos 
nariai galės dalyvauti Gydytojų 
suvažiavime Lietuvoje Dainų ir 
Šokių šventės metu. Kelionė 
nuo liepos 2 iki liepos 19 d. Šis 
suvažiavimas įvyksta pritariant 
Lietuvos Gydytojų sąjungai ir jį 
globoja Lietuvos Sveikatos 
ministerija. Registracija pra
tęs iama iki vasar io 1 d. Ame
rican Travel Service Bureau , 
9727 S. Western Ave.. Chica
go, IL 60643. t e l . (312) 
238-9787. 

(sk) 

generalinis konsulas Vaclovas 
Kleiza buvo sukvietęs Chicagos 
lietuviškų organizacijų pirmi
ninkus ar jų atstovus pasi
tarimui. Organizacijoms pri
tarus priėmimą — minėjimą 
rengti, buvo sudarytas lietuviš
kų organizac i jų komi te ta s 
minėjimui surengti. Komitetą 
sudaro pirm. Birutė Jasaitienė, 
St. Balzekas, dr. V Dargis, G. 
Deveikis, adv. R. Domanskis, D. 
Eidukienė, V. Išganaitis, I. 

x A u d r a Misiūnienė, New 
York, N.Y., lietuviško žodžio ir 
veiklos rėmėja, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
visą š imt inę . Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Algirdas Grašys, Vilniaus 
Jaunimo teatro aktorius, kilimo 
iš Utenos, bet jis žinomas ir 
savas Aukštaitijoj, Žemaitijoj, 
Dzūkijoj ar Suvalkijoj kaip 
linksmų poringių porintojas, 
liaudies humoro ir išminties 
gars in to jas . J i s l i n k s m a i 
nuteiks visus atsilankiusius į 
Jaunimo centrą sausio 7 d. 3:00 
vai. Bilietai i koncertą gaunami 
Vaznelių prekyboje ir prieš 
koncertą Jaunimo centre. 

(sk) 

x American Trave l Service 
B u r e a u praneša, kad dar yra 
laisvų vietų ekskursijoje į 
Kultūros ir Gydytojų suvažia
vimą Lietuvoje gegužės 15 d. 
Registruotis. Amer ican Travel 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 S . 
W e s t e m Ave., Ch icago , I L 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

Kere l i enė , S. Kerelytė. J . 
Lendraitis, M. Marcinkienė, P. 
N a r u t i s , J . Polikai t is , A. 
Paužuolis, K. Oksas, E. Ože-
lienė, Ed. Vengianskas ir B. 
Vindašienė. 

Komitetas buvo susirinkęs 
1989 m. gruodžio 6 d. Altos 
patalpose ir smulkiai aptarė 
priėmimo ruošimo detales ir 
pasiskirstė darbais. Priėmimo 
vyriausias rengėjas yra Lie
tuvos generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza, jam talki
ninkauja Chicagos lietuviškų 
organizacijų komitetas. 

x Sol is to Vaclovo Dauno
ro, p i an i s to Roberto Bekio-
nio ir aktor iaus Algirdo Gra
šio koncertas įvyksta sausio 7 
d. 3:00 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Koncertą rengia Lietuvių Fon
das. Bilietų bus galima įsigyti 
pr ie įėjimo nuo 2:00 vai. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $5,500 XY, $1,000 
Juozas Rašys, po $500 Stasė 
Cibienė, Juozas Dabrega, $300 
Casimir ir Genovaitė Galinaus-
kai.po $200 Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Stasys ir Emilija 
Kazlauskai, po $100 Aleksand
ras Griauzdė, Eleonora Griauz
dė, Anelė Lukoševičiūtė, Jonas 
ir Veronika Paoviai. Čekiai iš
rašyti gruodžio 31 d. ir gauti iki 
sausio 15 d. bus įskaityti į 1989 
m. aukas. Lietuvių Fondas 
visiems dėkoja ir prašo aukas 
siųsti - 3001 W. 59th St., Chi
cago, IL 60629. 

(sk) 
x Ieškau s a v o p a k l y d u s i o 

šun iuko Marąuette Parko apy
linkėje: i lgaplaukis , juodai 
pilkas, snukutis baltas, viena 
akis mėlyna. Turi Indianos me
dalį. Vardas GUlian. Radusiam 
atlyginsiu. Skambint i (312) 
471-6463. 

(sk) 
x Dėmes io video 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 jas „iš
versti" — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą I H F P r o d u c -
t ions pritaikys jūsų vaizdajuos
čių kasetes greit ir tiksliai, 
naudodami .<state-of-the-art 
digital" aparatus Kainoraštį 
galite gauti atsilankydami arba 
parašydami žemiau nurodytu 
adresu , a r b a skambindami 
312-927-9091. Taip pat čia 
galima pirkt i arba išnuomoti 
lietuviškų dokumentinių filmų. 
I H F P r o d u c t i o n s patenkins 
v i sus j ū s ų video pa re ika 
lavimus. Sav. Petras Bernotas. 
I H F PRODUCTIONS, 3533 S. 
A r c h e r Ave., Chicago, IL 

(sk) 

x Są jūdž io ln fo s k y r i u s 
n u o š i r d ž i a i dėkoja sekan
t iems asmenims už pašalpą: 
$350.00: Musteikis, Antanas; 
$100.00: Santara-Šviesa Čika
gos skyrius; Virkau, L: Zdaniai. 
J. ir B.; $50.00: Bulota, V.: 
Kavoliai, V. ir R.; Pakulis E.; 
$35.00: Vaivada, p. ir p. A.; 
$30.00: Kriaučiūnas , J.S.; 
Ošlapienė. Regina; $25.00: 
Kluonius, Rev. J.; Rimas. A. ir 
R.; $20.00: Muliolis. A. ir A. 

(sk) 

KANADOJE 
— „Nidos" k l u b o p i e t ū s 

buvo spalio 15 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje Montrealy. Pra
vedė Juozas Šiaučiulis, įteikda
mas trofėjus geriausiems perei
tų metų meškeriotojams. 

— Aušros Va r tų parap i jos 
Montrealy metiniai pietūs buvo 
lapkričio 5 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų. Dalyvavo gausus 
būrys parapiečių. 

— A.a. Ona Rimavičiūtė-
Verbylienė, 87 metų amžiaus, 
mirė Montrealy spalio 9 d. 
Palaidota Mount Royal kapinė
se. Nuliūdime liko dukra su 
šeima ir kiti artimieji. 

— A.a. E lena Beniušienė 
(Benush), 74 m. amžiaus, mirė 

Į priėmimą kviečiami konsu-
larinio korpuso nariai, Chicagos 
miesto ir Illinois valstijos 
valdžios pareigūnai, lietuviškų 
organizacijų pirmininkai bei 
visuomenės atstovai. Ypatingai 
laukiama lietuviško jaunimo. 

Visos Chicagos lietuviškos or
ganizacijos, įvairūs meniniai, 
kultūriniai bei profesiniai sam
būriai yra kviečiami ir prašomi 
prisidėti ir padėti šį priėmimą 
surengti. Šiandieną yra ypa
tingai svarbu skelbti laisvam 
pasauliui, kad ir lietuvių tauta 
turi teisę į laisvą ir sava
rankišką valstybinį gyvenimą. 

Lietuvių organizacijos ir sam
būriai yra prašomi paremti šį 
renginį 50 dol. ar didesne auka, 
įėjimas į šį primemimą 25 dol. 
asmeniui. Informacijai ir regist
racijai prašome kreiptis į Biru
tę Jasaitienę, 7220 So. Troy 
Ave., Chicago, IL 60629, tel. 
312434-2165 arba pas komiteto 
narius. Organizacijos ir vi
suomenės atstovai apie savo 
dalyvavimą priėmime, prašome 
pranešti iki vasario 5 d. 

B i ru tė J a sa i t i enė 

x Atvykęs į Ameriką Algi
man ta s Barn i šk i s gavo žinią, 
kad Kaune staigiai mirė jo tė
vas a.a. Absolomas Barniškis 
sausio 4 d. Lietuvoje liko velio
nio žmona dr. Lidija. 

x Rožinis i r šv. Mišios bus 
aukojamos sausio 12 d., penkta
dienį 6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Nuoširdžiai kviečia
me dalvvauti. Židinys. 

(sk) 

x Gavėnios sus ikaup imas 
Medjugor je su tėvu Jonu 
Kidyku, SJ, š.m. kovo 22-30 d. 
Kelionės pilna kaina $988. 
Informacijai skambin t i a r 
rašyti: B. Zalatorienei, Travel 
Advisers. Inc. 1515 N. Harlem 
Ave., Oak Park. IL 60302, tel . 
(708) 524-2244; arba L Balei-
šienei v a k a r a i s t e l . (312) 
226-7275. 

(sk) 

x Pasau l io Lietuvių cen
t ru i Lemonte reikalinga virėja 
nuolatinių gyventojų aptarna
vimui. Sąlygos geros. Galime 
apgyvendin t i . I š samesne i 
informacijai skambinti Danai 
a rba Angelei , t e l . (708) 
257-8787. 

(sk) 

Posėdyje JAV LB krašto valdybos pirmininkas dr. Antanas Razma, 
generalinis konsulas Vaclovas Kleiza ir Lietuvos pasiuntinybės vadovas 
Stasvs Lozoraitis. 

Winnipege, Man., rugsėjo 13 d. 
Laidojimo apeigas atliko prel. 
Jus t inas Bertašius. Liko du 
sūnūs su šeimomis, du broliai ir 
t rys seserys. 

— Pr is ikė l imo pa rap i jo j e 
Lapkričio mėnesį prasidėjo 
pasiruošimas pirmajai Komuni
jai. Reikia vaikus užregistruoti 
klebonijoje. 

— A. a. Stasys Mekš r iūnas . 
73 metų amžiaus, mirė Mont-
realyje. Po gedulingų pamaldų 
Šv. Kazimiero bažnyčioje palai
dotas Cote des Neigęs kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona ir sesuo 
Kanadoje ir brolis Lietuvoje. 

TAUTINĖS MUZIKOS 
ANSAMBLIO „ V I L N I A U S " 

VTENKARTIŠKUMAS 
Atsivėrus atgimimo var tams 

Lietuvoje į Chicagą atvyko, 
atvyksta ir atvyks įvairiausio 
plauko atlikėjų grupių iš Lie
tuvos: ir senų ir jaunų, ir barz
dotų ir plikų, ir žaliais ir prager
tais balsais, ir šokančių kazoką 
ir klumpakojį tiek pat smagiai. 
Gerai, kad toks judrus kultū
r inis veikimas ir kad toks tie
siog margesnis už patį genį 
mūsų meninis veidas. 

Tad kam gi dar viena meni
ninkų grupė — užklausite. O gi 
todėl, kad tokios dar Chicagoje 
nesame girdėję. Kad geriau 
galėčiau išryškinti šios grupės 
v ienkar t i škumą, no r iu t ik 
t rumpai žvilgterėti. 

Prisimenu, su kokia svarba ir 
pasididžiavimu buvo išvardinti 
v ienos čia gas t ro l i avus ios 
grupės nariai: vienas inžinie
rius, kitas daktaras, trečias eko
nomis t a s ir 1.1. Tik 
pagalvokime, kaip atrodytų, 
jeigu aš nueičiau į lietuvių dak
tarų susirinkimą ir iškilmingai 
pareikščiau: „Mielieji, aš atėjau 
jūsų pagydyti". 

Lietuvos ansambl io „Vil
niaus" nariai yra visi savo 
rūšies specialistai: ar tai groja, 
ar dainuoja, ar vaidina — visi 
y ra aukščiausio pajėgumo am
žiaus, subrendę menininkai, pa
aukoję visą savo gyvenimą 
Dievo duot iems t a l e n t a m s 
išugdyti. Ir kai tokie savo spe
cialybės meistrai atkreipia savo 
veidus į Lietuvos kaimą, paima 
į savo įgudusias r ankas to 
kaimo per šimtmečius sukurtus 
turtus, tai tik gali atsidusti ir 
pasakyti: „Lygiai taip, kaip 
tame Čiurlionio paveiksle kur 
du karaliai savo rankose laiko 
ir stebisi žėrinčiu Lietuvos 
kaimu . D a r i u s L a p i n s k a s 

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 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 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 
Hinsdale. IL 00621 
Tel. (708) 326-3157 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
JONAS NAKAS 

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

Tel. (616) 983-4130 
Aptarnauja Union Pier. New Buffalo 
ir kt pietvakarių Michigano lietuvius 

I • 


