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Kuria valstybę, kurios 
neturi 

Paskutinės žinios iš Lietuvos 
Viln ius . — Reuterio žinių 

agentūros pranešimu, Gorbačio
vas į Lietuvą neatvyko trečia
dienį, ka ip buvo skelbiama, bet 
šiandien, ketvirtadienį. Yra 
atvykusių daug užsienio žurna
listų. Vakar Vilniuje įvyko 
demonstracija, kurioje dalyvavo 
maždaug 25,000 žmonių. Buvo 
reikalauta, kad Sovietų Sąjunga 
a t š a u k t ų savo okupac inę 
kariuomenę iš Lietuvos. 

Saus io 9 d. vakare L P S 
būstinėje įvyko spaudos konfe
rencija, kurioje su žurnalistais 
susitiko K. Motieka, R. Ozolas, 
Z. Vaišvila ir A. Medalinskas. 
Pagrindinė tema — M. Gorba
čiovo v iz i t a s į Lie tuvą ir 
Sąjūdžio organizuojami rengi
niai vizito metu. Spaudos kon
ferencijoje dalyvavo Lietuvos ir 
užsienio žurnalistai. Spaudos 
atstovai buvo informuoti apie 
numatytų demonstracijų ir mi
tingų datas, jų eigą. 

I klausimą, kaip gali baigtis 
M. Gorbačiovo vizitas į Lietuvą, 
R. Ozolas pasakė, kad jo nuo
mone rezultatai bus palankūs 
ne t ik LKP. bet ir Lietuvai, jie 
bus nukreipti stabilizavimo link
me. Taip pat R. Ozolas pasakė, 
kad M. Gorbačiovas į Lietuvą 
važiuoja ne savo noru, o TSKP 
CK plenumo įgaliotas, ir jis yra-
į p a r e i g o t a s i šspręs t i L K P 
klausimą taip, kaip to nori 
TSKP CK plenumas. Plenumas 
nori vieno — kad LKP būtų 
TSKP dalimi. Kiek to nori M. 
Gorbačiovas, parodys vizitas, 
kiek mes pajėgsime atsispirti, 
tiek ta i bus mūsų laimėjimas. 

Zigmas Vaišvila pastebėjo, 
kad t a r i amas Gorbačiovo silp

numas TSKP CK atžvilgiu yra 
mitas, naudingas pačiam 
Gorbačiovui, nes jo politikai 
būdingas laviravimas. Bet jeigu 
Gorbačiovas neįvykdys demo
kratinių pertvarkymų šalyje, 
tai gali ateiti krizė, nes Rusijoje 
kuo toliau, tuo daugiau nepa
tenkintų žmonių. 

Paklusnioji dauguma 
Spaudos konferencijoje daly

vavęs Lietuvos Laisvės Lygos 
atstovas A. Terleckas paklausė 
K. Motiekos, kokią jis mato 
galimybę konstituciniu keliu 
siekti nepriklausomybės, jei iš 
visų TSRS liaudies deputatų, 
maždaug 300 balsuotų už Lie
tuvos atsiskyrimą? K. Motieka 
į tai atsakė, kad M. Gorbačiovas 
kuria teisinę valstybę, bet jis jos 
neturi. TSRS liaudies deputatų 
suvažiavimuose dominuoja pa
klusnioji dauguma. K. Motiekos 
nuomone, už Baltijos šalių 
nepriklausomybę balsuotų apie 
500 deputatų, įskaitant ir šių 
šalių deputatus. Dar yra apie 
300 svyruojančių. TSRS AT ir 
liaudies deputatų suvažiavimas 
neturi realios valdžios, tai yra 
TSKP CK įrankis. Tuo mes jau 
galėjome daug kartų įsitikinti. 
Baltijos šalių nepriklausomybės 

"klausimą turime spręsti patys. 
R. Ozolas pasakė, kad „mes 

neturime kitos išeities — jei mes 
nebūsime laisvi, tai nebus ir 
mūsų". 

Spaudos konferencijos daly
viai pakvietė žurnal is tus 
aktyviai dalyvauti Sąjūdžio ren
giniuose ir objektyviai nušvies
ti padėtį Lietuvoje. 

Peršovė atsisakiusį tarnautį 
okupacinėje kariuomenėje 

T a u r a g ė . 1989 gruodžio 9. 
(LIC) Lietuvos Laisvės Lygos 
narys Arnas Taujanskas pra
nešė, kad Lietuvoje buvo per
šautas jaunuolis, bandęs pa
bėgti nuo valdininkų grupės, 
siekusios jį fizine jėga pristatyti 
į karinį komisariatą. 

Pasak Taujansko, gruodžio 4 
d. į Tauragės rajono Kondratų 

Sovietų Sąjungos prez. Michailas 
Gorbačiovas ir Sovietų Komunistų 
partijos pirmasis sekretorius. 

k a i m ą p a s ten gyvenant į 
Kęstutį Liekį atvyko Tauragės 
r a j . B a t a k i ų apyl inkės 
vykdomojo komiteto pirminin
kas V. Petraitis, karinės įskai
tos vedėja J. Narą Šukienė, 
Skaudvilės apylinkės milicijos 
inspektoriai A. Preikšaitis ir J. 
Jurkšaitis. Pastarieji bandė jėga 
į karinį komisariatą pristatyti 
ta rnybos okupacinėje TSRS 
ginkluotose pajėgose atsisakiusį 
Kęstutį Liekį. Prieš minėtą 
jaunuolį buvo panaudota fizinė 

jėga. Tačiau jaunuoliui pradėjus 
bėgti, milicijos leitenantas A. 
Preikšaitis pavartojo šaunamąjį 
ginklą. Anot Taujansko, sužei
dimas rimtas. Kęstutis Liekis 
buvo sunkioje būklėje nugaben
tas į Tauragės miesto ligoninę. 
Kulka trejose vietose peršovė 
žarnyną. 

Smurtas plečiasi 
Kaip žinia. K. Liekis savo at

sisakymu tarnauti TSRS gink
luotose pajėgose grindė 1949 m. 
tarptautine Ženevos konvencija, 
kurią 1954 m. ratifikavo ir 
Tarybų Sąjunga. Pagal šią 
konvenciją, okupuotos šalies 
gyventojai prieš jų valią negali 
būti verčiami tarnauti okupaci
nėje kariuomenėje. „Taigi", 
sakė Taujanskas telefonu iš 
Kauno, „fizinis ir moralinis 
smur ta s , nukre ip tas prieš 
okupuotos Lietuvos jaunimą, 
plečiasi ne tik Rusijos gilumoje, 
bet ir pačioje Lietuvoje". 

Taujansko žiniomis, šis įvykis 
buvo paminėtas Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos sesijoje 
bei aprašytas Komjaunimo Tie
soje. Nusikaltusiam milicinin
kui iškelta baudžiamoji byla. 

Be kita ko. praneša Taujan
skas, Lietuvos Tautinės Jauni
mo Sąjungos vadovui Stasiui 
Buškevičiui Kaune ir Lietuvos 
Laisvės Lygos nariui Žilvinui 
Razminui Šiauliuose yra fabri
kuojamos bylos už kurstymą at
sisakyti atlikti tarnybą okupa
cinėje kariuomenėje. Buškevi
čius jau gavo 6 kvietimus at-

Pirmasis v iz i tas — v o k i e č i a m s 

„Išsigydytame iš moralinių puvėsių"' 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunina; - :.• Pabaltijo kraštų nepriklausomybę 

Jei sutiks, bus irūsų 
draugas 

Lietuva televizijos kanaluose 
— Washingtonas. - ABC televizijo

je žinių metu antradienio vaka
re Gorbačiovo atvykimo proga į 
Lietuvą buvo Amerikos gyven
tojams perduoti vaizdai ir pasi
kalbėjimai su Lietuvos žmonė
mis | 7i?rnali.atn P^t^r JeningS 
klausimą, ko tikisi iš Gorba
čiovo vizito, jam atsakė Algi
mantas Čekuolis, kad lietuviai 
nori laisvės ir nepriklausomy
bės, nori laisvai gyventi. Rusai 
tegu būna rusais, o lietuviai bus 
lietuviais, mes siekiame pilnos 
nepriklausomybės. Jei Gorba
čiovas su tuo sutiks, ta i bus 
mūsų draugas, jei ne, tai ne 
draugas. Vienas jaunuolis pasa
kė, kad jei reikės, tai lietuvių 
j aun imas nebijos ir kraujo 
aukos... Viena motina, berods 
pavarde Ambrazienė, pasakė 
badaujanti jau 13 dienų, kad 
Lietuvos sūnums būtų leista 
karinę tarnybą atlikti Lietuvo
je arba Pabaltijo kraštuose. 
Motinos Vilniuje badauja pa
mainomis pasikeisdamos, kurių 
sūnūs sovietinėje kariuomenėje 
yra pažeminami, kankinami ir 
net sužalojami vien dėl to, kad 
jie gimė pabaltiečių šeimose. 

David Brinki«\v programoje 
O praėjusį seKmadienį tos pa

čios stoties D*vid Brinkley prog
ramoje į klausimus atsakinėjo ir 
Baltųjų rūmų Saugumo tarybos 
pirm. Brent ocowcroft Pats 
Brinkley jo pak'ausė, o kaip su 
Lietuva, jei Sovietų Aukščiau
sioji taryba pritarė ekonomi
niam savarankiškumui , tai 
kodėl Gorbačiovui ;i>p sunku 
sutikti su Lietnvos nepriklauso
mybe9 Scovvcroft pasakė, kad tai 
labai sunkus ir painus klausi
mas. Gorba iovas dabar turi 
daug sunkiu problemų, kurių 
tarpe svarbią vietą užima 
Lietuva ir I rano pasienyje 
vykstą neramumai. Jam esą 
sunku... Amerika niekada nepri
pažino Pahahijo valstybių jėga 
įjungimo i Sovietų Sąjungą, tas 
nusisfaty-.i.')- nepakeistas ir 
dabar, Amerika remia taikius 
ten sąjūdžiu^.. 

I š Vals tybes d e p a r t a m e n t o 
Taip pat - -cmadienį per NBC 

televizijos ogramą „Meet the 
;os žurnalistai — 
un-Times Robert 
zabetb Drew ir 
v klausinėjo Vals-
tamento sekreto-
1 asistentą Eagel-
p kitų klausimų, 
-ta ir apie Lietuvos 

Press", ku 
Chicago S 
Novak. EI 
Garick Ut • 
tybės dep 
riaus pirn 
bergerį. T 
buvo pakl; 
reikalus, n- - kai dabar Lietuvo-

Pavergtos Lietuvos Komunistų parti
jos pirmasis ."sekretorius Algirdas 
Brazauskas, bet jau atsiskyrusios 
nuo Maskvos. 

vykti } tardomąjį skyrių. Visus 
kvietimus ignoravo, motyvuo
damas, kad byla iškelta nepa
grįstai. 

Aštuonios gamyklos Kaune 
visuot in iu s t r e iku pa rėmė 
akciją prieš neteisėtą jaunuoliu 
ėmimą į okupacinę TSRS ka
riuomenę. Reaguojant į Kauno 
darbininkų kreipimąsi j politi
nes partijas ir visuomenines 
jėgas, gamyklų darbininkai 
lapkričio 29 d. 10 vai. ryto 
paskelbė 15 minučių streiką. 

je vyksta 
nepriklau--
pritaria G 
taria. Eag-
Amerikos 
nepasikei* 
departanv 
jo kraštu 
sakė, kad ' 
žino. Ane 
judėjimus ' 

ova už Lietuvos 
nybę, ar Amerika 
">ačiovui ar nepri-
ergeris atsakė, jog 
alaikė pozicija yra 
i ir kad Valstybės 
as yra už Pabalti-
priklausomybę ir 
rbačiovas tai gerai 
a esanti už taikius 
ose kraštuose. 

Latviai su Lietuva 
Ryga. 

soiidanzi: 
vai. pop:<' 
paminkk 
kur į ori. 
Liaudie? r 

skambe-
rankose 
žvakutes 
bus t ran s 

iusio 11d. Latvija 
S su Lietuva. 4:45 
vgoje prie Laisvės 
'asidės mitingas. 
izuoja Latvijos 
ntas. 5 vai. pradės 
va rpa i , žmonės 
l ikys uždegtas 
irpų skambėjimas 
>jamas per radiją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje „Times"' kores
pondentas įvykusioje spaudos 
konferencijoje paklausė, kas 
beliks iš Markso ir Lenino 
mokymo? J u s t a s Paleckis, 
Lietuvos Komunistų partijos 
ideologas, atsakė: „Aš manau, 
kad marksizmas, kaip metodo
logija bus vienas iš pagrindinių 
programos bruožų. Dalis bus 
panaudota ir iš Lenino sukurtos 
teorijos. Tačiau tik tai, kas 
p a t i k r i n t a prak t iko je , ką 
gyvenimas patvirtino įvairiose 
šalyse". 

— Gruzijoje. Sausio 7 d. prie 
vyr iausybės r ū m ų įvyko 
mitingas,dalyvavo daugiau kaip 
10 tūkstančių žmonių. Jo metu 
kalbėjo ir Cchinvalyje nužudyto 
mažamečio vaiko tėvai. Sausio 
8 d. visų Gruzijos politinių 
partijų ir organizacijų atstovai 
pradėjo bado streiką ir Tbilisy
je sustojo gamyklos. Jei Maskva 
nereaguos į gruzinų reikalavi
mus, manoma, kad Gruzijoje 
bus paske lb tas visuotinis 
politinis streikas. 

— M a s k v a pranešė, jog 
Rumunijoje neseniai buvęs So
vietų Užsienio reikalų minis-
teris E. Shevardnadze pažadėjo 
paramą Rumunijai, nežiūrint 
kokią ji pasir inks politinę 
sistemą. Jis ten buvo vieną 
dieną ir spaudai pasakė, kad 
„tai yra pačių rumunų reikalas, 
kokios partijos valdys Rumuni
ją. Mes visados sutinkame su 
žmonių valia". 

— Peace korpuso agentūra 
paieško žmonių kilusių iš Rytų 
Europos kraštų, kurie galėtu 
sutikti vykti į tuos kraštus ir 
mokyti anglų kalba. Daugiau 
informacijų teikiama, paskam 
binus šiuo telefonu i VVashing-
toną 1-202-638-2574. 

— R u m u n i j o j e įvyko 
demonstraci jos , kad būtų 
pašalinti visi komunistai iš 
vyriausybės, nes jie vistiek dar 
aktyviai reiškiasi Rumunijos 
politiniame gyvenime. Ypač to 
reikalauja studentai. 

— Sovietų Sąjunga išleido 
išvykti į užsienį 71.000 žydų 
1989 m. 

5:15 vai. per radiją skambės 
Lietuvos Tautinė giesme. Latvi
jos Aukščiausiosios tarybos pir 
mininkas Anatolijus Gorbuno-
vas pažadėjo, kad tuo metu 
vyksiančioje sesijoje bus pa
skelbta pertrauka. 

Praha . — Čekoslovakijos disi
dentas rašytojas Vaclovas 
Havelis, tapęs krašto prezi
dentu, savo pirmajam užsienio 
vizitui pasirinko abi Vokietijas. 

Pirmiau jis atvyko į Rytų 
Berlyną ir nustebo pamatęs, 
kad Berlyno siena dar tebestovi, 
kai jis atėjo prie Brandenburgo 
vartų ir susitiko su Rytų Vokie
tijos prezidentu Manfredu 
Gerlachu. , ,Gerlachas man 
pasakė — siena bus greitai nu
griauta. Aš jam pasakiau, jei jis 
turi sunkumų, mes galime 
atsiųsti čekoslovakų darbinin
kų, kurie padės nugriauti tą 
sieną ir už ta i n e r e i k ė s 
sumokėti". Rytų Vokietijos 
prezidentas pasakęs, kad yra 
planai ją nugriauti, kurioje jau 
ir taip yra pramušta daug pra
ėjimo skylių, bet jis nežinąs, 
kodėl tai dar nepadaryta. 

Dėmesys vokiečiams 
Prez. Havelio pasirinkimas 

aplankyti abi Vokietijas kartu, 
vietoje kad būtų nuvykęs at
skirai į vieną ar kitą Vokietiją, 
rodo. kad Praha skiria svarbų 
dėmesį abiem Vokietijom. Spau
dos konferencijoje Rytų Berlyne 
Havelis pasakė, jog yra „nauji 
horizontai" Čekoslovakijai at
naujinti ryšius su abiem Vokie
tijom. Jis pasakė, jog Europa 
„neturi bijoti demokrat inės 
Vokietijos, ir tokios didelės, 
kokia ji nori būti, jei ji bus 
demokratinė". Tačiau prez. 
Havelis pasakė, kad „susijun
gimo procesas turi būti visos 
Europos procesas, atliktas susi
tarimais, bet ne jausmingais 
gestais". 

Vizito s imbol iškumas 
Rytų Berlyne Havelis tarėsi 

su prez. Gerlachu ir ministeriu 
pirm. Hans Modrow. Jo pasita
rimai lietė praktiškus sienos 
perėjimo klausimus ir užteršto 
oro problemas, simbolizuojant 
ateities ryšius ir panaikinant 
buvusį antagonizmą tarp abiejų 
tautų. Stovėdamas prie Berlyno 
sienos kartu su Čekoslovakijos 
premjeru Marian Calfa ir užsie
nio reikalu min. Jiri Dienstbier. 
prez. Havelis. prisimindamas 
prez John F. Kennedy. taip pa t 
tarė: „Ich bin ein Berliner". „Aš 
norėjau pats pakartoti šią frazę 
naujame laike ir nau jame 
supratime", pasakė Havelis. J i s 
tuo norįs sunaikint i v i sas 
užtvaras ir padėti nugriauti 
visas sienas per visą Europą. J i s 
sakė, jog europiečiai turi būt i 
dėkingi Rytu vokiečiams, kad 
sugriovė pačią blogiausią sieną. 
„Mes atvykome į Vokietiją, 
todėl, kad norime a t iduot i 
žymią auką sujungtai Europai", 
kalbėjo prez. Havelis. 

Miuncheno sus i t ik imas 
Po „apvalaus stalo" pasi

tarimu su Rytų Vokietijos vy
riausybe ir opozicijos vadais 
Rytų Berlyne, Čekoslovakijos 
vadas išskrido į Miuncheną, kur 
prieš 50 metu Hitleris užsitikri
no sutartimis iš Britanijos. 
Prancūzijos ir Italijos, kad j is 
gali prisijungti beveik visą Če 
koslovakiją. „Kaip dramatistas, 
aš matau tam tikrą simbolika 
kad šiandien čia galiu būti. ir aš 

— Vytautui L a n d s b e r g i u i , 
LPS pirmininkui, antradieni 
nebuvo leista tarti žodį lie
tuviams per Lietuvos televiziją 
ryšium su Gorbačiovo vizitu. 

manau, kad man to nereikia 
plačiau jums aiškinti" . J am 
atsakydamas Vakarų Vokietijos 
prezidentas Richard von Weiz-
saeker pasakė, jog ..reikia 
prisiminti tai. kokia neteisybė 
ir kentėjimai buvo padaryti 
Čekoslovakijai. Vaclovo H įvelio 
vizitas pradeda naują erą vokie-
čių-čekoslovakų sant\ kiuose". 

Savo trijų valan ių buvimo 
metu Miunchene »lavelis susi
tiko su kancleria Helmut Kohl. 
Vokietijos Užsienio re ikalų 
m i n i s t e r i u Hans -Die t r i ch 
Genscher ir su Socialdemokratų 
ir Žaliųjų partijų vadais. Kanc- * 
leris Kohl pasakė Haveliui, kad 
Vakarų Vokietijai rūpi ne tik 
Rytu Vokietijos reikalai, bet 
taip pat ir kitų kraštų ėjimas į 
demokratiją, o ypač Čekoslo
vakijos, kuri tur i ilgą sieną su 
Vokie t i j a K a n c l e r i s Kohl 
vėl iau žurna l i s tams ap tarė 
Havelį. kaip „labai gilios min
ties žmogų, kuris bus tur tas ir 
visai Europai". 

P r a h o s s iū lymas 
Praėjusį savaitgalį Čekoslo

vakijos vyriausybė pranešė, jog 
ji pasiūlys, kad būtų panaikin
tas Rytų komunistinių kraštų 
p rekyb in i s b lokas bei visi 
susitarimai, kai šią savaitę 
s u s i r e n k a d a r t ie k r a š t a i 
Bulgarijoje pasitarimui. Jei kiti 
kraštai nesutiks, tai Čekoslova 
kija esanti pasiryžusi iš to 
prekybinio bloko įsipareigojimo 
pasitraukti . 

Prahos vyriausybė taip pat 
nuvertino savo valiutą prieš 
dolerį ir pranešė, kad Vakarų 
turistai negalės juodoje rinkoje 
iškeisti dolerių. Bet tuo pačiu 
Čekoslovakija padidino savo 
piniginio vieneto vertę prieš 
Sovietų rubl į . Iki šiol 
Čekoslovakijos prekyba su 
sovietų blogu siekė 65T visos jų 
prekybos. 

Linkėjimai č e k o s l o v a k a m s 
Spauda dar pažymi, kad prez. 

Havelis. kalbėdamas Nauju 
metu dieną čekoslovakams. 
ypač iškėlė moralinę žmogaus 
gyvenimo p r a s m ę , kur ios 
nebuvo per 40 metų. „Per 
d e š i m t m e č i u s iš mano 
pirmtakūnų jūs girdėjote, kaip 
mūsų kraštas progresuoja, kiek 
daug milijonų tonų geležies mes 
pagaminome, kokie mes esame 
laimingi ir kiek daug mes 
pasitikime savo vyriausybe. Ir 
tik dabar mes sužinojome, kad 
visa tai buvo melas — kraštas 
yra labai sunkioje ekonominėje 
būklėje ir tik moralinės ver
tybės t ega l ė s išgelbėt i 
Čekoslovaki ją . T u r i m e 
sugrąžint i tikrąją žmogau* 
vertę ir pagarbą vienas kitam" 
Savo televizijos kalboje prez 
Havelis ragino čekoslovakus 
„išsigydyti iš moralinių puvėsiu 
ir sakyti tik tiesą, kad nebebūtų 
to, kad sakome vieną, o darome 
kitą". 

KALENDORIUS 

Saus io 11 d.: Palemonas. 
Audrius. Vilne. Teodozijus. 

Saus io 12 d.: Ernestas. Gidą. 
Cezarija, Lingaile. Vaigedas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 7:17. leidžiasi 4:39. 
Temperatūra dieną 46 l„ nak

tį 18 1. 
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144 L IETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS V E I K L A 

Danute Brazyte Bmdokiene kalba apie sa%-o knyga ..Lietuvių papročiai ir t ra 

dicijos išeivijoje" supažindinime su knyga. 
Nuotr. J. Tamulaič io 

KONCERTAS IR BALIUS 

Detroite baliai jau beveik bai
gia išnykti, gal todėl,kad jų 
ruošimas pareikalauja daug 
darbo, išlaidų, o dalyvių mažai 
ir todėl atneša nedaug pelno. 
Kai netolimoje praeityje balių 
būdavo net per daug, skųs-
davomės. jog nespėjame į juos 
eiti, kad per didelės išlaidos, jie 
visi vienas į kitą panašūs, nusi
bodo... Šį rudenį ne tik nei vieno 
bal iaus nebuvo, bet jau antri 
metai, kaip nebuvo nei Nauju 
metų sutikimo. Staiga kažko 
pasigedome. Gal t ikrai reikia 
mūsų parapijoje ne vien kartu 
mels t is , įvairius da rbus ir 
uždavinius atlikti, bet kartu 
pasidžiaugti! 

Vasario trečią bus jau retas 
įvykis — balius ir kar tu kon
certas. Detroito lietuvių sporto 
klubas ..Kovas", šiais metais 
švenčiąs savo keturiasdešimtąja 
sukaktį, rengia ..Oktavos" kon
certą. Tai Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos dvylikos asmenų 
grupė, vadovaujama Mindaugo 
Tamošiūno. Jie yra dalyvavę 
tarptautiniuose festivaliuose: 
1984 m. Kuboje. 1987 m. Suomi
joje. 1988 m. Turkijoje, taip pat 
Danijoje. Anglijoje, Čekoslo
vakijoje. Meksikoje. Afrikoje. 
Azijoje. JAV jie koncertuos New 
Yorke, New Jersey, Baltimo-
rėje, St. Petersburge. Chicagoje, 
Clevelande. Toronte, Putname. 
Bostone. Hartforde ir Detroite. 
Šią grupe be vadovo, sudaro: D. 
Pulauskas ir L. Tamošiūnienė 
'klavišail. V. Mockūnas (sakso
fonas), S. Sasnauskas (trom
bonas), G. Šulinskas (gitara). E. 
Kanevičius 'basinė gitara*, L. 
Vaštokas (mušamieji) ir V. Vait
kus — garso inžinierius. Kartu 
su instrumentalistais du solis
tai — Z. Bubelis ir L. Čeprackas. 
Progromą paįvairina Lietuvos 
Miss Gracija 1989 - Erika 
Meškauskaitė. menines gimnas
t ikos pasaul io čempionate 
dviejų s idabro medal ių 
laimėtoja. Jos šokiuose atsi 
spindi gimnastikos pratimai. 

Koncertas įvyks 7 vai vak. 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa 
rapijos Kultūros centre. Stalai 
rezervuojami pas Marytę 
Pe t ru l i enę , t e l . 525 0294 
Pe lnas s k i r i a m a s paremt i 
D L.S.K. . .Kovo" išvyką j 

ketvirtąsias Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, 1991 metais 
vyksiančias Lietuvoje. 

Sportininkai kviečia visus 
Detroito ir VVindsoro apylinkių 
lietuvius šią vasario 3 d. atvykti 
į jų renginį — koncertą ir balių. 

L. Rugienienė 

ĮDOMI IR VERTINGA 
KNYGA 

Neseniai iš spaudos išėjusi 
Romo Požerskio fotografijų 
knyga ,,Atlaidai — Lithuanian 
Pilgrimages" bus galima įsigyti 
Detroite, Dievo Apvaizdos pa 
rapijos patalpose šį sekmadienį, 
sausio 14d.. prieš ir po Lietuvių 
Fondo rengiamo koncer to . 
Knyga išleido Loyolos Universi
teto leidykla Chicagoje. įžangos 
pa rašy tos dviem kalbom, 
angliškai ir lietuviškai. J a s 
paraše Mykolas Drunga. Čes
lovas Grincevičius, Laima Skei
vienė ir Algimantas Kezys. 
Knygos turinys yra Lietuvos 
bažny tka imių a t l a ida i . 
Požerskio fotografuoti 1970-80 
metais, kada Lietuvos kaimo 
žmonės dar vis važinėdavo į juos 
arkliais arba traukdavo pėsti. 
Tai taiklus ir religiškai jau 
dinantis Lietuvos žmonių gilaus 
tikėjimo dokumentas. Knygą 
spaudai paruošė ir suredagavo 
Algimantas Kezys. kuris ją ir 
atveš į Detroitą 

ATVYKSTA RAŠYTOJA 
DANUTĖ BINDOKIFNĖ 
Neseniai išleista Danutės 

Bindokienes knyga apie lietu
vių papročius ir tradicijas be
veik išparduota. Patraukli ir 
naudinga knyga yra populiari, 
praktiška ir seniai laukiama, 
ypač jaunesnės kartos, kuriai 
dar svarbios lietuviškos šaknys. 
Autorės viešnagė Detroite ir jos 
knygos s u t i k t u v ė s įvyks 
sekmadienį, vasario 11 d., 12 
vai. Dievo Apvaizdos parapijos 
kavinėje. Detroito ateitininkai 
maloniai kviečia visus šioj 
neeilinėj literatūrinėje popietėje 
dalyvauti, susipažinti su ener 
ginga autore ir įsigyti įdomią 
knygą 

J . Udr i enė 

Spalio mėn. Antracite 144 
kuopa pas ižymėjo ve ik la . 
Ritualų komiteto pirmininkė 
E lena Chesko p r i s a i k d i n o 
valdybą antra jam terminui . 
Iškilmės vyko Maizeville mies
to Šiluvos Motinos parapijos 
salėje. 

Klebonas k u n . Motiejus 
Jarašūnas sutiko likti dvasios 
vadu. Valdybon perrinkti buvo: 
pirmininkė Eleonora Vaičaitis, 
vicepirm. Jonas Joseph, sekre
torė Ona Supernavage, iždi
ninke Ona Elena McDonald, fi
nansų sekr. Ieva Yurkevicz, 
tvarkdariai Juozas Kaselonis ir 
Bernardas Žilaitis, patikėtiniai 
Ona Wargo, Eisie Kosmisky ir 
Juozas Yezulinas. Komitetų 
pirmininkai: kultūrinių reikalų 
— Mary Koons, lietuviškų reik. 
— Juozas Martunas, ritualų — 
E. Chesko, korespondentė ir 
spaudos reik. — Olympija 
Zelinski. 

Finansų sekr. L Yurkev/icz 
pranešė, kad kuopoje yra 251 
narys. 

Gruodžio 10 dieną Minersville 
mieste įvyko Kūčios kuopos 
nariams. Sausio, vasario, ir 
kovo mėnesiais susirinkimai 
vyks paskutinį mėnesio sekma
dienį po vidudienio lietuviškų 
Mišių Šiluvos Motinos parapijos 
salėje. 

E. Kosmisky ir E. Vaičaitis 
surengė išvyką autobusu į 
Philadelphijos lietuvių muzikos 
salę pasiklausyti Clevelando 
vyrų okteto koncerto. Su mūsų 
144 kuopa vyko ir 118 Hazle-
tono miesto kuopos Vyčiai. 

23 delegatai vyko į Gintaro 
Lietuvos Vyčių apygardos seimą 
Hazletone. 118 kuopa globojo tą 
seimą. 

E. Carlitus ir E. Kosmisky 
buvo prisaikdinti iždininku ir 
vicepirmininke. Apeigas atliko 
Philadelphijos 3 kuopos Garbės 
narė Elena Shields. O. E. McDo
nald buvo i š r i n k t a pirmi
n i n k a u t i viešųjų re ika lų 
komitetui. 

O. Zelinski ir Alberta Bartash 
rugsėjo mėnesį buvo nuvykusios 
į Lietuvą ir nar iams papasako
jo savo įspūdžius iš kelionės. 

Kuopa uždirbo 7,000 dol. 
festivalyje Boscov's Fairlane 
Mall,ten įrengusi atsigaivinimo 
ir laimėjimų kioską. Pusketvir
to tūkstančio buvo paaukota 
Romoje esančiai lietuvių pon-
tifikalinei kolegijai, o likutį pa-
skyrėme Lietuvos bažnyčių 
reikalams. Didelis ačiū visiems 
prisidėjusiems prie šios Lietuvai 
naudingos veiklos. 

I Š VYČIU VEIKLOS 
MASSACHUSETTS 

V A L S T I J O J E 

Spalio mėnesį susirinkimą 
pradėjome suneštine vakariene. 
Vėliau, pirmininkaujant Ritai 
Pinkus, buvo apsvarstyti eina
mieji reikalai ir patvirtintos 
nominacijos ateinančių metų 
va ldyba i . R i n k i m a i įvyko 
lapkričio mėn. susirinkime. 

Didžiuojamės narėmis Rita 
Pinkus, Ona Bachinskas, Rita 
Margosian, Elena Tamulevich 
ir Ona VValinsky, nes jos šalia 
tiesioginių darbų dar randa lai
ko savanoriškai padirbėti vieti
nėse ligoninėse, ten atlikdamos 
įvairias pareigas. 

Lapkričio mėnesį įvyko Kazio 
A d o m a v i č i a u s pagerb imo 
banketas . J i s 25 metus dirba 
kaip Maironio parko pirmi
ninkas. Programoje pasirodė 
vyrų choras, pasivadinęs „Kazio 
draugai" , kuriam vadovavo ir 
akompanavo Olga Keršis. Įvai
r ū s va ls t i jos , miestų, be i 
organizacijų atstovai sveikino 
Kazį. Didžiuojamės nariu, kuris 
t iek aukojasi bendram labui. 

Prasidėjo naujas kėgliavimo 
sezonas. Juozas Howard ir 
Gerry Paliliūnas tvarko kėglia
vimo komandos reikalus. 

Spalio 15 dieną Naujosios 
Anglijos apygardos stipendijoms 
remti piknikas įvyko Maironio 
parke. Mūsų 26 kuopa tvarkė 
virtuvę. Anksti atvykę virėjai ir 
kepėjai paruošė gerą dirvą 
pikniko darbus perėmusiems 
Athol ir VVestfield miestų kuo
pų nariams. 

VYČIŲ VEIKLA 
N A U J O J E ANGLIJOJE 

SV. ANTANO P A R A P I J A 
IR TOLIAU VEIKS 

Detroito arkivyskupas kardi
nolas Edmund Szoka savo laiš
ke lietuvių Šv. Antano parapi
jos klebonui kun. Alfonsui Ba-
bonui pranešė, kad ši parapija 
pasilieka atidaryta ir veikianti. 
Laiškas buvo skaitomas bažny
čioje visose Mišiose sausio 6 ir 
7 dienomis. 

1989 m. rugsėjo 17 dieną 
Athol-Gardner mieste veikian
ti 10 Lietuvos Vyčių kuopa glo
bojo Naujosios Anglijos apygar
dos suvažiavimą. Seimas vyko 
Šv. Pranciškaus parapijoje; 
delegatų, dvasiškių ir svečių 
dalyvavo 101 asmuo. 10 kuopa 
čia šventė savo veiklos 75 metų 
jubiliejų. Kuopa buvo įkurta 
1914 metų gegužės 29 dieną ir 
iki šiol ištesėjo savo kultūrinėje 
bei religinėje veikloje vadovau
j a n t i s šūkiu „Dievu i ir 
Tėvynei". Delegatai, vėliavų 
garbės palyda bei altoriaus tar
nai įvedė kun. Juoze Jurgelonį 
į bažnyčią. Pneš Šv. Mišias Ritai 
Pinkus buvo suteiktas Ketvir
tasis Lietuvos Vyčių laipsnis. 

Mišias koncelebravo kun. 
Juozas ir buvęs klebonas kun. 
Just inas Steponaitis, kuris da
bar gyvena Westbrook, CT. Tau
tiniais rūbais pasipuošusios 
Kotryna Paliulis ir Bronė 
VVisniauskas nešė aukojimo 
dovanas. Joanna Chastney 
t v a r k ė bažnyčios puošimą 
gėlėmis. Pietus patiekė komi
t e t a s , vadovaujamas Nei 
Melaika. 

Suvažiavimo darbams įvadą 
pada rė pirmininkas Bill 
Wisniauskas pasveikinimu bei 
kun. Jurgelonis invokacija. Po
sėdžiui pirmininkavo Al Akule. 
Sukalbėjome maldą šią vasarą 
Didžion keiionėn išėjusio Al 
Jaričio intencija. Seime daly
vavo apygardos dvasios vadas 
kun. Šakalys iŠ Worcester ir 
kun. Janiūnas iš Lawrence. 

Pertraukos metu vyną ir sūrį 
parūpino Lennie Davidonis, 
kuris taip pat eksponavo per 
eilę metų sukauptų Lietuvos 
Vyčių veiklos nuo t raukų 
parodėlę. Paroda domėjosi ne
mažai žiūrovų. 

Mūsų distnkto valstijos atsto
vas Chester Suchocki, taip pat 
turintis lietuviško kraujo, užde
gančiai kalbėjo ir kuopai įteikė 
žymenį iš valstijos atstovų 
rūmų. 

Po naujosios valdybos pri
saikdinimo, vakarienę paruošė 
Ellie Baltakis, talkinant komi
t e t u i . Brone Wisniauskas 
tvarkė dovanų paskirstymą, o 
Blanche Genaitis tvarkė regist
raciją. Minnie Hakk inen 
padovanojo gėles salės puoši

mui. Parapijoje veikiantys skau
tai paruošė salę. 

Vietiniai laikraščiai išsamiai 
aprašė šį suvažiavimą, pa
įvairindami reportažą nuotrau
komis. Mes už ta i esame 
dėkingi. 

Vincukas 

VIDURIO ATLANTO 
APYGARDA 

Pasku t inys i s 1989 metų 
Vidurio Atlanto Lietuvos Vyčių 
apygardos posėdis įvyko spalio 
1 dieną. Šv. Petro ir Povilo I 
parapijoje Elizabeth, NJ. Šv. Mi- ; 

šias atnašavo kun. Petras Že-
meikis, patarnaujant diako- { 
nams Henrikui Ketunvičiui bei 
Antanui Samaloniui. Kun. 
Juozas Pragulb ickas savo 
dalyvavimu mus ta ip p a t 
pagerbė. Pamoksle kun. Žemei-
kis šitaip išsireiškė apie Vyčių 
tikėjimą: „Nedaug težinau lie
tuviškų organizacijų, kurios 
savo veiklą pradėtų šv. 
Mišiomis". 

La imingu su tap imu, šis 
sekmadienis buvo pažymėtas 
Religinės šalpos kalendoriuje 
kaip maldos diena už Lietuvą. 
Taigi, savo maldas skyrėme šiai 
intencijai, o prie lietuviško 
kryžiaus bažnyčios šventoriuje 
padėjome rūtų vainiką. 

52 Lietuvos Vyčių kuopos 
pirmininkė Onutė Matulevi

čiūtė pasve ik ino p i e t au t i 
sus i r inkus ius . Po pie tų 
prasidėjo apygardos posėdis, 
kuriame dalyvavo 10 kuopų 
atstovai. Apygardos pirm. Jonas 
Adomėnas pa te ikė veiklos 
pranešimą. 

Brookyno 41 kuopos pirm. Bill 
Kurnėta kalbėjo apie knygų 
siuntimą į Lietuvą. Į šį projektą 
t u r ė t ų įs i jungti k iekviena 
kuopa, nusiųsdama bent vieną 
maišą knygų, arba paaukodama 
pinigų tai siuntai apmokėti. 
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Pinigus ar knygas siųskite šiuo 
adresu: Lithuanian Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. 

Apie Chicagoje vykusį visuo
tinį seimą pranešė delegatai 
Fred Lucką ir Mykolas Žukas, 
abu iš Riverheado 152 kuopos. 

Galop įvyko rinkimai. Elena 
Matulonis atsisakė pareigų val
dyboje; jos pirmosios vicepir
mininkės vietą užėmė Jonas 
Sakai. Šiaip, visa valdyba buvo 
perr inkta naujam terminui. 
Priimtas nutarimas sujungian
t is vicepirmininko bei sekre
toriaus pareigas narių reika
lams. 

Lietuviškas ačiū 52 kuopai, 
kunigui Petrui ir visiems, kurie 

šį seimą pravedė: Kitas posėdis 
įvyks kovo 11 dieną. Jį globos 
Newark. NJ. 29 kuopa. Jos 
metu įvyks metiniai Komunijos 
pusryčiai. 

Dal ia Bulvičius 

Visus šiame skyriuje atspaus
dintus straipsnius iš anglų 
kalbos vertė A l e k s a n d r a s 
Pakaln išk is , J r . 

Laiškas 

MANO POŽIŪRIS Į 
LANKSTINUKĄ 

Perskaitęs Arvydo Barzduko 
laišką „ D r a u g e " 1989 m. 
lapkričio 11 d. „Lankstinuko 
lankstytojai", supratau, kaip 
sunku yra pakelti bet kokią 
kritiką. Jis net siūlo nusipirkti 
gražų tiltą per Potomac upę 
tiems, kurie nesutinka su jo 
nuomone. Būtų visiškai nenuo
stabu, kad to tilto pirkimas būtų 
diskutuojamas mūsų buvusių 
„vadų" pasitarimuose. 

Dar dėl to specialaus „Pasau
lio Lietuvio" leidinio. Turbūt 
nėra tokio asmens, kuris nebūtų 
dėkingas dr. Broniui Nemickui 
už jo pastangas ir kruopštų 
darbą, išverčiant iš vokiečių 
kalbos to nelemto Molotovo-Rib-
bentropo Pakto dokumentus. Ir 
ne t ik šis jo darbas, bet bendrai 
visi jo straipsniai laikraščiuose 
yra labai vertinami, įdomūs, 
laukiami ir skaitomi. Kad ir 
brangiausią dokumentą padau
ginus ir jį panaudojus sienų 
dekoravimui, jis neturės dides
nės įtakos ir vertės istorijai ten 
kabodamas. Pasirodo, kad pras
ti žmoneliai galvoja logiškai, 
elementariai ir praktiškai, ir 
y ra labai neteis inga juos 
apkaltinti šykštumu. Be jų 
neapsiėjo nei Lietuvių Fondas, 
nei tautinių šokių ir dainų 
šventės, nei visokie kiti suma
nymai. Taip pat būtų labai 
netikslu tvirtinti, kad jie neturi 
teisės net savo pageidavimus ar 
nuomonę pareikšti. 

Niekada neteko asmeniškai 
Arvydą Barzduką pažinti, bet 
kaip lietuvį ir gerą bend-
ruomenininką labai gerbiu. 
Niekas nėra be nuodėmės, visi 
darome klaidas ir nemalonu 
prie jų prisipažinti. 

Vytautas Gavelis, Ph .D. 

Kab. ML (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 rV S3rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9: antr. 12-6. penki 10-12. 1-6 

DR. VIJAY BAJAI. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS iH CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy CTJSS ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (ve k.a 24 vai ) 

Pirm . antr Ketv Denkt nuc 12 iki 6 v v 

Kab. ta). (1-312) 471-3300: 
Raz. (708; 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARD'OLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr., Ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ra*. (708)246-0067: a'ba (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPEClALVBE - NERVŲ !R 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDtCAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal sjsitanmą 

Carcliac Diagnosis. Ltd. 
Marąuette Medicai 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. A. B. GLEVECKAS 
GVDVTOJAS iR CHiRURGAS 
SPEClALVBE — AKIŲ LlGCS 

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

Valandos pagai sus'tarima 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos paga! susitarimą 
PenKt . antr. Ketv ir penm 

ReiKalu' esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 H 9 M St Cn.cago IL 
Tai. (1-312)476 2112 

9525 S 79th Ave HicKory HMB IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susita- —a 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzla Chicago. III. 
Tai. ;1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava. . Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos paga1 sus'tanmą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllls. IL 
i mylia Į vaKarus nuo Hariem Ave 

Tai. (70«) 598-4055 
Valandos oagal susitarimą 

Elgesys — tai veidrodis, 
kuriame kiekvienas parodo 
savo veidą. 

J.W. Goethe 

Tai. kablnato ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 rKi 8 vai vaK 
išskyrus trec šešt 12 K 4 va: pope" 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES 'P ^ O S ' A T O S 

GYDYMAS BEI C-"PURG:JA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 vve>k.a 24 vai I 
vaiardos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
VEDlCAL B U I L D I N G 
3200 W 8i»t Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

Dr. Tumaaonlo kablnatą poram* 
DR. S. LAL 

SPEOALY8F VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Straat 

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

Ketv 9 12 Penkt 2 7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina aKis. p'Haiko akimus 
2618 W. 71 at St. 

Tai. (1 312)737-5149 
Vai oagal susitarimą 

Palos Vision Centar. 7152 W. 127th St 
Paios Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai (1-312) 434-1818: Ra*. (708) 852-0M9 
Vai pir-n . antr Ketv r penkt 

3 <ki 7 v v T K susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 71«t. St.. Chicago. III 

Tel.: (1-312) 436-0100 
11800 Soutfmast Hlghway 
Palos Haights. III. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES iR 

OROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr | . j v p p r Ketv 2-5 v 
šešt pagai susitarimą 

Kablnato to l . (1312) 776-2880 
R»z (708) 446-5545 

PP 

EDMUNDS V1ŽINAS, M.D., S.C 
SpfT.aivbe Vidaus hgų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (pne Austml 

Valandos Dagai susita'imą 
Tai. (1-312)595-7755 



Reikia naujo pagrindo 

TAUTŲ SAUGUMUI 
ŽINGSNIAI IR ŽVILGSNIAI 

LIETUVIŠKAME NEW YORKE 
Baigiant 1980 dešimtmetį, 

pasaulio gyventojai tur ime pa
grindo džiaugtis, sugriuvusio 
t o t a l i t a r i z m o - k o m u n i z m o 
išmušta laisvės, nepriklausomy
bės banga, užplūdusia ne tik 
Centrinę Europą, bet ir Rytų 
Europą, kurioje randasi ir mū
sų Lietuva. 

Tačiau stebint 1960 ir 1970 
dešimtmečiuose nepriklausomy
bę gavusių Afrikos ir Azijos 
kraštų tebesitęsiančias kovas 
tiek viduje, t iek su savo kaimy
nais, ar gal ima tvir t int i , kad 
Lietuvai bus lengviau? 

Kokias išvadas daryti , kai 
laisvės vėjams papūtus tuoj pat 
skardena au tonomi jos šau
kiančių lenkų priekaištai , nuo
lat reiškiasi privilegijų neno
rinčių a t s i s a k y t i s ta l in i s tų 
mašinacijos, įvairiausių eko
nominių o p o r t u n i s t ų ap
gaulingos „kombinacijos" ir 
kasdien dygsta daugybė geros 
valios lietuvių grupuočių, vis ki
taip suprantančių tikrąjį kelią į 
laisvą Lietuvą? Neseniai teko 
girdėti net ir tokį pasisakymą: 
Jei Lietuva rytoj pasidarytų 
nepriklausoma, turėtų Maskvos 
prašyti, kad joje pasil iktų rusų 
kariuomenės daliniai (pvz., taip, 
kaip JAV tur i bazes Europoje ir 
Filipinuose), nes kitaip Lenkija 
tučtuojau pasigriebsianti Vil
niaus kraštą, jei ne daugiau. 

Vargu, a r rusų armijos pali
kimas Lietuvoje būtų naudin
gas Lietuvai, j au vien psicholo-

.- giškai, jeigu ne politiškai (pagal 
t a rp tau t in ių galybių į takos 
pasiskirstymo teoriją — „balan-
ce of power"). Bet tame pasi
sakyme girdžiu kitą pergyve
namą baimę: gyvename plėš
riame pasaulyje, apsupti mus 
suryti laukiančių priešų. Ir tai 
i škel ia L i e t u v o s a t e i t i e s 
klausimą į t a rp tau t inę areną. 

Apie tarptautines sąlygas lais
vėjančioms tautoms rašė didelis 
Jungtinių Tautų propaguotojas, 
rašytojas Norman Cousins The 
Christian Science Monitor laik
rašty. Jo supra t imu, šiandieni
niame pasaulyje nebegalės išsi
laikyti mažesnės nepriklauso
mos tautos, nebent visos tautos 
supras, kad jos žemėje nėra 
konkurentės, o įvairiai viena 
nuo kitos priklausančios, ką jis 
pavadino ,,world interdepen-
dence". Anot jo, valstybėms 
a t s i k r a t a n t t o t a l i t a r i z m o , 
būtina sukur t i naują tarptau
t inę sąrangą, kuri įgal intų 
bndras problemas bendrai spręs
ti. Šiandieninės Jungt inės Tau
tos, dėl didgalybių veto teisės, 

yra bejėgės šį uždavinį atlikti . 
Tokį ta rp taut in io bendrumo 

suprat imą matome Sąjūdžio 
vadovų kelionėse šnekėtis su 
įvairių ta rp tau t in ių organiza
cijų vadovybėmis bei didgalybių 
vyriausybėmis, ieškant bendrų 
tikslų bei siekių. Tenka rištis su 
kiekviena vyriausybe atskirai , 
nes efektyvios tarptaut inių pro
blemų sprendimo instancijos 
dar nėra. 

O Cousins straipsnis kelia dar 
vieną rūpestį: ,.Be kolektyvinį 
saugumą laiduojančios instan
cijos, t au t in ia i išsilaisvinimo 
sąjūdžiai gali degeneruoti į 
anarchiją... Nors Rytų Europos 
kraštų proveržiai į nepriklau
somybe rikiuojasi šauniausių 
mūsų laikų pasiekimų tarpe, šis 
procesas nėra be savų problemų. 
Istorijos raidoje, kiekviename 
esminiame šuolyje pirmyn glūdi 
ir atžangos bei suirutės pra
dai" . Tuos p radus Cousins 
įžiūri Paba l t i j o , U k r a i n o s , 
Armėnijos bei kelių kitų Azijos 
sovietų respublikų proveržiuo
se. Nors jo r ik iavimas Pabalti
jo kraštų prie azijatiškų, o ne 
prie Rytų Europos, gali ne 
vieną mūsų papiktint i , nepasi-
duokim tam jausmui, neleiskim jam 
užtemdyti jo bendro argumento 
racijos 

Jis tur i ir naudingų įžvalgų. 

„Pagrindinės problemos, su ku
riomis susiduria centrinės Eu
ropos kraštai, nesiskiria nuo tų, 
su kuriomis buvo susiduriama 
net ir prieš Gorbačiovo laikus... 

„Tautinė nepriklausomybė vi
s u o m e t buvo pag r ind in i s 
žmonių bendruomenės siekis. 
Bet globalinė komunikacija, 
erdvėlaiviai, tarpkontinentinės 
raketos ir branduoliniai sprog
menys j niekus pavertė tradi
cines tautinio suvereniteto bei 
saugumo sąvokas". Tad, anot 
Cousins, t iek naujai nepriklau
somybe gavusioms tautoms, 
t iek ir jos niekuomet nenustoju
sioms, šiandien j au yra gyvy
biškai svarbu sukurt i naują 
kolektyvinę tarptautinio saugu
mo sistemą, t.y., veiksmingą 
priemonę reguliuoti tautų tarp
tautinį elgesį, imtinai ir ginkla
vimąsi, kurį užtikrintų šių nau
jai laisvų kraštų saugumą. 

„Pagrindinė karų priežastis 
per visus amžius buvo tautų 
polinkis siekti savų užmačių 
ki tų tautų sąskaiton, nepri-
imant jokių elgsenos saitų už 
savo rubežių". Esant tokiai 
tarptaut inei padėčiai, kas tik 
gali, kraunasi ginklus priešų at
baidymui ir kas nepajėgia gink
luotis branduoliniais ginklais, 
kenčia anarchiją, t iek savo 
kraštuose, tiek ir jų pasieniuo
se. Šia prasme", rašo Cousins, 
„žmonija yra atsidūrusi labai 
pirmityvioje ir net pavojingoje 
pozicijoje. 

„Mūsų didžiausios pajėgos yra 
palenktos žalingiems tikslams. 
Niekas iš šiandieninių žmogaus 
kūrinių nesunaudoja tiek ener
gijos, brangių resursų, darbo jė
gos ir turto, kiek ginklų gamy
bos pramonė", rašo Cousins. 
„Bet didžiausia ironija yra ta, 
kad ši ginklų gamyba nedidina 
tarptautinio saugumo, o tik di
dina galimus nuostolius, pra
sidėjus karui, t.y. didina pasau
lio tau tų bendruomenės bend
rąjį nesaugumą. O šiai pramo
nei palenkiami technikos išra
dimai dar labiau didina pasauli
nį pavojų". 

Vietoje jungt inėmis tarp
tautinėmis mokslo, diplomatijos 
i r kūrybinėmis jėgomis siekę 
spręsti šią augančią problemą, 
leidžiame nesaistomo tautų su
vereniteto sąvokai mus giliau 
gramzdinti į pavojaus ir nepisi-
tikėjimo pelkę. Prieš nieką neat
sakingo suvereniteto sąvoka 
taip pat supančioja ir bet kurią 
rimtą gamtosaugos veiklą. Tad 
einama ne tik į pasaulio karinį 
susinaikinimą, bet jau dabar 
intensyvėja ir visos gamtos, 
aplinkos beatodairiškas naiki
n i m a s , a t s ižve lg ian t t i k į 
t rumpalaikes pajamas. 

Žinoma, šituos dalykus Cou
sins rašo kaip šiame krašte 
gyvenantis amerikietis, jau
čiantis atsakomybe už savo 
krašto veiksmus prieš kitus pa
saulio kraštus. Bet manau, kad 
jo ta rp taut inės padėties in
terpretacijos teisingumą itin 
skaudžiai išgyveno Lietuva po 
kitos didgalybės okupacine lete
na, kurios tarptaut inė politika 
pripažino tik ginklo suverenumą, 
nepaisant net ir tarptautinės 
opinijos. Gal todėl atgimstan
čios Lietuvos vadai Lietuvos 
a t e i t į ma to ne g ink lu ar 
ginklavimusi pasiekiamą, o 
moraliniu autori tetu savajame 
krašte ir tarptautinėje arenoje. 

N. Cousins savo straipsnyje 
rekomenduoja Jungtines Tau
tas padaryti veiksminga tarp
tautinių santykių reguliuotoja, 
duoti jai juridinius „dantis", ku
riuos, reikalui esant, galėtų 
panaudoti. Bet t am įvykdyti, 
galingiausios jos narės turėtų 
joms tokią galią pripažinti. Nor
man Cousins supratimu, tai ir 
bus didysis pasaulio tautoms 
bendras uždavinys paskutinia
me šio amžiaus dešimtmetyje. 

a.g. 

Pusmet į praleidęs Penn-
sylvanijos „Šveicarijoje" — 
Poconos. pirmojoje lapkričio sa
vaitėje grįžau į New Yorką. Ten 
medžius palikau jau be lapų. 
Temperatūra rytais nukrisdavo 
iki 20 laipsnių (F), o ir sniegas 
jau spėjo pasirodyti. New Yorke 
radau medžius spalvomis pasi
puošusius, o kiti buvo net ir 
visai su žaliais lapais. 

New Yorko gatvėse, o ypač 
Queens rajone yra daug senų ir 
didelių medžių. Kada jų lapai 
pradeda kristi, tuomet tenka 
gerokai po juos pabraidžioti. 
Mat, daugumas namų savinin
kų laukia, kada tie lapai visi 
nukr i s ir t ik tuomet juos 
surenk?. Būna ir taip. kad tuos 
lapus nuo šaligatvio nušluoja į 
gatvę. Ten juos automobiliai 
suvažinėja ir sutrina, tuomet, 
lietui lyjant, jais būna užkemša
mos kanalizacijos skylės . 
Dėl to gatvės upėmis pavirs
ta, užtvindindamos net ir šali
gatvius. New Yorke Queens 
dalies rezidenciniuose rajonuose 
gatvių valymui nėra paskirta 
nei dienų, nei valandų. Gatvėse 
visą laiką būna pastatyti auto
mobi l ia i . Tokiu būdu t ik 
re tkarčiais miesto „šluota" 
užklysta čia ir. besisukinėdama 
tarp automobilių, šiek tiek pa-
šluoja. 

Gyvenant Poconos. PA, išau
šus sekmadienio ry tu i , 
labiausiai tenka pasigesti lie
tuviškos „Laisvės Žiburio" radi
jo valandos. Per šią valandą jau 
23 metai New Yorko ir jo 
apylnkių lietuviai džiaugiasi ir 
gėrisi lietuviška da ina ir 
muzika, girdi vėliausias žinias 
bei komentarus i£ čionykštės 
lietuviškos veiklos, o paskuti
niuoju metu, žaibo greitumu 

gaunamas žinias ir iš pavergtos 
t ėvynės . „Laisvės Žibur į" 
sumaniai ir rūpestingai tvarko 
ir vadovauja Semąs^e^rs . Per 
savo gyvavimo laiįa/jo klausy
tojus apdovanojo net 47 aukšto 
meninio lygio renginiais. 

Atėjus sekmadieniui ir išklau
sius „L.Ž." radijo laidą, skubu 
į Apreiškimo parapijos bažny
čią, kur i net ir lietu ka 
„katedra" yra vadinama. O ji 
taip vadinama dė! to, kad į ją 
neretai atsilanko ir mūsų vysk. 
Paulius Baltakis.OFM. 

š i parapi ja šiais me ta i s 
atšventė 75 metų sukaktį. Kar
t u su parapija tokio paties 
amžiaus sukaktį šventė ir jos 
tuometinis klebonas kun. Jonas 
Pakaln išk is . (Tos sukaktys 
plačiau buvo aprašytos „Drau-

P . P \ L Y S 

go" Nr.106 i: 
Paka ln i šk i s 
išgražinęs b 
įkainavo 14' 

111). Kun. J. 
išpuošęs ir 

žnyčios vidų 
000 dol.) ir 

sutvarkęs pr. dėjusius gesti 
vargonus (kairi vo 32.000 dol.). 
šioje parapijoj- ištarnavęs 30 
metų (paskutin os 12 metų buvo 
klebonas), parapijos neapsunki
nęs skolomis, priešingai, pa
likęs jai dar gražių atsargų, 
pasitraukė į pailsį. Nauju kle
bonu buvo paskirtas buvęs 
l ie tuviškos Vušros Vartų 
parapijos Mamattane. N.Y".. 
klebonas kun. Vytautas Palu
b inskas . Šv Mišių metu 
pasigedau iuvusio gražaus 
choro giedoji-no. kuriuo ši 
parapija džiaugsi ir didžiavosi. 
Šis Apreiškimo bažnytinis 
choras irgi tur 75 metų patirtį. 
Šiuo metu ch< as yra netekęs 
savo vadovo vargonininko 
Viktoro Kil io, kuris j am 
vadovavo 12 n etų. Jį paviliojo 
lietuvaitė iš uos Angeles. Jis ją 
vedė ir ten aps_^ veno. Muz. V. 
Ralys buvo darbštus ir tik 
muzika gyver Salia vargo
nininko pareigu jis vadovavo ir 
New York6 vyru chorui 
„Perkūnui'V^Perkūnas" irgi 
liko be dirigente Jis buvo suda
ręs ir muzikibį vienetą „Harmo
niją". Sis vler.etas. per pa
lyginti neilga savo egzista
vimo laikotažr, apie 4 metus* 
buvo pasiekęs ^ ažių rezultatų. 
„Harmonija^ s' i koncertais yra 
aplankiusi WPPS didesnes lie
tuvių kolonijas Keikia tikėtis, 
kad greitu lartku bus surastas 
naujas vargonininkas, o choras ir 
vėl suskambės, kaip ir anksčiau 
skambėjęs. Tuo 'arpu. kiek išga
lės leidžia, su tHtoru dirba para
pijos vikaras lum. Danielius 
Staniškis. 

Po pamaldų užsuku Į Antano 
Maceikos vsr^.6 biblioteką, kuri 
yra įsikūrusi ffttuvių Kultūros 
Židinyje. Ši biblioteka buvo 
įkurta 1975r",etais gegužės 4 d. 
Bibliotekos įkūrimo aktą 
pasirašė p irtciškonų vie-
nuol\"v> vir: šftlkas ' r ^ul 'ūro0 

Židinio ^minis t racinio 
komiteto p ; 'mrninkas kun. 
Paulius BaSt^kis.OFM (dabar
tinis vyskupas) ir LB N.Y. 
apygardos "aldybos pirm. 
Aleksandra^ Vakselis. Biblio
tekos pradin'ukas yra Antanas 
Maceika (miręs 1981 m.i kurio 
vardu ši b'^'ioteka ir buvo pa
vadinta. -Jis bibliotekai 
padovanojo 1873 knygas ir 

įvairių žurnalų komplektus. A. 
Maceika bibliotekai vadovavo 
iki savo mirties. Biblioteka 
būna at idaryta tik sekma
dieniais nuo 12:30 iki 2 vai. 
Bibliotekai vadovauja Vladas 
Sidas, o jam talkininkauja 
Julius Botyrius. Anksčiau šią 
biblioteką betvarkant, joje daug 
dirbo Liudas Špokas. J is ten 
dažnai buvodavo ir šiokiomis 
d ienomis . Tuomet su juo 
susisiekus biblioteką galėjai 
aplankyti bet kurią dieną. Pas
kutiniu laiku L. Špokui kiek 
sunegalavus, jis čia jau rečiau 
bepasirodo. 

Šiuo metu bibliotekoje yra 
apie 7000 įvairaus turinio 
knygų ir žurnalų komplektų 
Šalia nepriklausomoje Lietuvoje 
ir išeivijoje išleistų knygų, yra 
daug vertingų grožinių ir moks
linių veikalų, išleistų okupuoto
je Lietuvoje. Šalia Amerikoje 
išleistų lietuviškos ir angliškos 
enciklopedijų, šliejasi ir tary
binė enciklopedija bei žodynai. 
Kiek teko patirti, biblioteka 
pasinaudojančių skaičius yra 
mažokas. 

Tik įėjus į biblioteką, lentynos 
priešakinėje dalyje kabo pa
veikslas , k u r i a m e į rašyt i 
Mažvydo žodžiai: „Imkite mane 
ir skaitykite". Apleidžiu bib
lioteką susimąstęs, o tolstant 
nuo jos vis tebegirdžiu: „Imkite 
mane ir skaitvkite..." 

ŠVENTES IR KARINIAI 
PRATIMAI 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Nusipirkti Lenkijos laikraščių 
važiuoju į pagrindinę mano arti
miausio Mannheimo miesto 
geležinkelio stotį (čia gaunama 
taip pat prancūziška, angliška 
ir kt. spauda). Prieš Kristaus 
gimimo dieną lenkiška spauda 
gerokai vėlavo, tad kartais tek
davo važiuoti (tik 15 km!) du 
k a r t u s savaitėje, s t eb in t 
padidėjusį keleivių judėjimą ir 
g i rdint kalbą, . .miš ra inę" , 
kadangi bent trečdalį keleivių 
sudarė kitataučiai — turkai, 
i t a la i , jugoslavai , g ra ika i , 
ispanai ir kt.,vykdami kelioms 
savaitėms į savo tėvynę. Mat, 
Vakarų Vokietijoje, tarpkalė-
diniame laikotarpyje ir beveik 
iki pat Trijų karalių, daugumas 
darbdavių uždaro įmonių var
tus, leisdami savo tarnautojus ir 
darbininkus kelių savaičių 
atostotgų. Vokiečiai, pasinau
dodami kalėdiniu bei įmonės 
apyvartos priedu, vyksta į 
Austriją, Šveicariją a r Bavari
jos Alpes, dž iaugdamies i 
gražiais kalnais, baltu sniegu 
bei slidžių sportu, kar tu triukš
mingai sutikdami Naujuosius 
metus. Kartoju — triukšmingai, 
nes „Silvesterabend" „ger
manai" linksminasi iki pat 
rytmečio ne tik 12 vai. naktį 
leisdami įvairiaspalves raketas 
(pere i ta i s meta i s pa raku i 
išleista beveik 70 mil. markių, 
apie 45 mil. dol.), bet taip pat 
šampanui, garsiai, iki pat lubų. 
„iššaudami" butelių kamščius. 
Geruose viešbučiuose vyrai 
paprastai vietoje kaklaraiščio 
turi „muselę", moterys dėvi 

brangias sukneles, kadangi 
tokiose patalpose N. Metų 
sutikimas asmeniui kainuoja , 
tarp 500 ir 1 tūkst. markių (1 Į 
JAV dol. = lm.77pf.). 

O užsieniečiai. Vakarų Vokie
tijoje vadinami svečiai-darbi-
ninkai — paskutinę prieška
lėdinę savaitę, perone laukia 
traukinių į Belgradą. Romą. 
Atėnus a r Istambulą. J am 
atėjus — jie krauna sunkius 
lagaminus ir maišus per langus, 
primindami man pokarinius Vo
kietijos laikus... 

Prieškalėdiniame laikotarpyje 
Vokietijos geležinkeliai palei
džia papildomai traukinius, 
iškabindami skirtingos spalvos 
traukinių tvarkaraštį. Spauda 
pranešė, kad prieššventinėje sa
vaitėje Itali jon riedės 26 
papildomi traukiniai, o Balkanų 
pusėsn 22. Praturtėjo, ne tik 
vokiečiai, bet ir užsieniečiai, nes 
pvz. į Turkiją užsakyti 25 
papildomi lėktuvai. Turkai 
Vakarų Vokietijoje sudaro 
didžiausią užsieniečių grupę, 
turėdami kaip ir graikai, italai 
ar jugoslavai gerus restoranus, 
maisto bei daržovių krautuves. 
Turkų Vakarų Vokietijoje pri 
skaitoma virš 1.5 mil. Ne tik 
traukiniai rieda į pietų Europą 
ar Mažąją Aziją, bet taip pat 
. . apyvar ton" paleidžiami 
papildomai autobusai, nes 5 
tūkst. ispanų, 15 tūkst. jugos 
lavų, 2 tūkst. graikų. 1 tūkst. 
portugalų ir apie 20 tūkst. 
turkų naudojasi šia susisiekimo 
priemone. 

Japonų tautybės susitelkimo 

vieta iatrodo didžiausia Eu
ropoje > yra pramoningas Ruhro 
kraštas ir Diuseldorfo miestas. 
Ir jie kelioms savaitėms aplei
džia darbovietes , vykdami 
lėktuvais ne į Alpių kalnus, bet 
į tekančios saulės kraštą. 

Manding, k a r i a i nega lės 
džiaugtis ilgom ir gražiom atos
togom, kadangi nuo sausio men. 
2 d. iki 31d. vyksta amerikiečių 
žiemos manevrai. Vokietijos au
tomobilių klubas įspėjo vairuo
tojus, kad g re i tke l iuose 
pirmenybę reikia duoti ameri
kiečiams kar iams, važiuoti 
labai atsargiai, ypač pirmomis 
ir p a s k u t i n ė m i s m a n e v r ų 
dienomis. Pratimai, pavadinti 
„Reforger 90" užims apie 40," 
000 kv. km. plotą — beveik du 
trečdalius Lietuvos) tarp Stut-
tgarto. Singen. Ravensburgo. 
Memmingeno. Landsbergo . 
Miuncheno. Landshuto, Regens-
burgo, Niurnbergo ir Heilbrono. 
Pačios ..kautynės", pavadintos 
„Centurion Shields" numato
mos sausio 15-26 d. Automobi 
lių klubas prašo vairuotojų kiek 
galint vengti šių greitkelių: 
Frankfurtas - Wuerzburgas -
Nuernbergas, Heilbronnas -
Ambergas. Fulda bei mano 
netolimo Mannheimo miesto 

I apylinkių (čia yra didelės ameri
kiečių bazės). 

Pabaigai pal ikau l iūdnas 
žinias, kurias spaudai pasiuntė 
tyrimų institutas. Pasirodo, kad 
beveik 15^ Vakarų Vokietijos 
jaunimo yra „susipažinęs" su 
narkotikais. 13-21 m. jaunimo 
tarpe beveik '!''< t.y. 90 tūkst. 
jaunuolių reguliariai naudoja 
narkotikus. „Žolė" jų tarpe turi 
pirmenybę, toliau eina LSD, 
heroinas, kokainas. „Krake-
r i a i " dar nepaž įs tami . Su 
narkotikais daugumas susipa
žino mokykoje. vėliau tapdami 
. .dealerių" auka . Trečdalis 
jaunuolių rūko. kas septintas 
jaunas vokietukas-kė bent kele
tą k a r t ų savai tėje vartoja 
alkoholį. Pinigais berniukai 
„ p a s i r ū p i n a " vagys tėm, 
mergaitės — eidamos seniausios 
moterų profesijos keliu, dau
giausia prie pagrindinių gele
žinkelių stočių, senamiesčių 
baruose. Policija yra beveik 
bejėgė kovoje su tuo baisiu 
maru (Olandijoje ir „nusiplovė" 
rankas), nors mačiau stotyse 
tikrinant jaunuolių kišene*, 
asmens dokumentus ir t.t. 

KAULU SMEGENŲ 
BANKAS 

Life Source kraujo bankas 
Glenvievv mieste pradėjo laikyti 
persodinimams ir kaulų smege
nis. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

R o m a n a s 

6 

kartą 
'•> m a n e 

aštaka 

ūkine, 
lenkiu 
uščias, 
rėplos 

kus su 
kine... 
inkšti. 

vargų 

Ei, na ko gi tu dabar šūkaloji? — klaus. 
Tylėjau. Vėliau įsidrąsinau ir atsake 

— Patinka... 
Tada jis priėjo prie manęs, topterėjo plači;-

per pečius ir sakė: 
— Per jaunas dar tu tokiom dainom 

Matai... Aš padienis šienpjovys. Pasipustęs d;> 
gražiausius pievos žiedus, bet va, kai kišenr 
tai t ik mergos širdies palenkt neišgaliu. 
nenoriu, o graži pasižiūri, sukikena ir pa^ 
kitais nudulka. Vilku staugt tada norisi. 
Užtat bent daina pasiguodžiu. Tau dar p" 
vaikine... i 

Gal ir man, ne kartą pagalvojau, kaip ' 
berneliui Jolanda — „ne man, ne man"... 

Kažkas pabeldė duris. 
— Prašau. 
Įėjo šeimininkė. 
— Labas, ponaiti. Ir ankstyvas, g: 

šiandien? 
— Negalėjau užmigti — atsakiau. 
— Aš atėjau, tamstai, pasakyti, kad t;>-

ravosi kažkoks vyriškis. 
— Manęs? Kas jis toks? 
— Nežinau. Nepasisakė. Žadėjo ateit 

Uždraudė tamstą pakelti. Dabar.kai išgirdai 
esi atsikėlęs,nutariau pasakyti. 

— Hmm... Kas tai būtų — susirūpinau ^ ^ '"inkė 

imsta, 

os tei-

vėliau. 
<adjau 

man daugiau nieko negalėjo paaiškinti. 
Po valandėlės išėjau bažnyčion. Visada sekmadie

niais šiuo metu eidavau. Ten susitikdavau Jolandą ir 
iki pietų leisdavomės ąžuolynan ar Mickevičiaus 
slėnin. Malonūs atsiminimai. Jaunuoliški išgyvenimai. 
Dažnai graudinę ir guodę. Neišmainomi į nieką. Žiemą 
eidavom čiuožyklon. 

Pamaldos jau buvo prasidėjusios. Šiandien man 
ypač patiko studentų choro giedamos giesmės. Netoli 
didžiojo altoriaus mačiau ir Jolandos žalsvą kepuraitę. 
Pamokslininkas įrodinėjo pasiaukojimo prasmę. Po 
pamaldų nesiskubinau, kaip paprastai, prie Jolandos. 
Stovėjau nuošaliai ir laukiau. Iš bažnyčios visiems 
kamuoliais išvirtus, pasirodė ir Jolanda. Mitriu 
žvilgsniu apžvelgė bestovinčius ir besišnekučiuojančius 
ir pagaliau pamačiusi mane nusišypsojo. Stovėjau, kaip 
įbestas. Nejudėjau. Nudaviau lyg aš jos nematau. 
Jolanda prišoko prie manęs. 

— Kas tau. Antanėli, ko Čia stovi vienišas ir iš
didus? 

— Labas, — atsakiau. 
Pasisukom eiti. Ji ėjo pusžingsniu pirma manęs. 

Tylėjom. 
— Tu pyksti? 
— Pykau, bet dabar jau ne... 
— Aš žinau, kad tu geras berniukas... Aš tau vis

ką tuojau paaiškinsiu. Tiesa — nukreipė ji kalbą kitur. 
— ar tu žinai naujieną? 

Tylėjau ir dabar. 
— Kas tau, Antanėli, pabusk — pešterejusi už 

rankovės čiauškėjo Jolanda, — policija areštavo Algį 
Žolelę Žinai tą filosofą. Kažkas įvyko jo namuose. 

Nutirpau... 
— Iš kur tu žinai? 
— Šiandien iš pat ryto budintis valdininkas 

skambino tėveliui. — sako vakar jis su kažkokiu savo 
draugu iki vidurnakčio gėrė. o paskui tiesiog iš lovos 
ištempė pusnuoge referento Stonio žmoną Aldoną 
(Žolelė pas juos gyvena) ir abu jai meilinosi ir girdė... 

Man ir blusos apmirė... Tik dabar paaiškėjo 
nežinomo pono atsilankymas mano namuose ir pažadas 
ateiti vėliau. Kas gi ten atsitiko? Tuoj sumečiau ką 
sakyčiau netikėtai užkluptas policijos. Pradžioje gun-
džiausi užsiginti, kad ten nebuvau ir Algį Žolelę pa
žįstu tik kaip savo kurso draugą, bet grei t 
susigriebiau... 

— Sudiev, Jo landa — t a r i a u š a l t a i . 
— Antanėli! Kas tau? 
— Turiu skubėti Algio gelbėti. Tai melas ką tu man 

čia pasakojai. Aš pats ten buvau ir viską mačiau ir 
girdėjau... 

— Antanėli!.. — susirūpinusi, lyg atgrasindama 
šūktelėjo Jolanda. 

— Tu ten buvai? Viešpatie! Antanėli?.. 
Nekreipiau dėmesio ir tekinas, palikęs Jolandą gat

vėje, pasileidau namo 

Vos man pasukus į savo gatvę,pamačiau, kad pasi-
vaikštinedamas žingsniuoja aukštas, juodu paltu, 
žmogus. Kažko suvirpo širdis . bet raminausi Gal tai 
tik todėl, kad pirmą kartą gyvenime jutau, jog teks 
atsidurti policijoje. Per tas kelias sekundes prigalvo 
jau aibes klausimų ir atsakymų. Gaila man Algio. Jo 
galvojime buvo, atvirai pasakius, daug tiesos ir žmo
giškumo. Tiesa, kad jis apkvaišęs savo idėjomis, bet 
netikėjau, kad jis jas naudoja piktam Pagreitinęs 
žingsnį,pasivijau juodąjį poną ir tariau: 

— Tamsta ieškote manęs0 

(Bus daugiau^ 
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LIETUVOS GEN. KONSULO 
NEW YORKE ANICETO 

SIMUČIO ŽODIS Į 
LIETUVĄ 

Atsisveikiname su įvairiais 
įvykiais turtingais metais. Kaip 
t ik šiais metais prisiminėme 
dviejų agresyvaus mentaliteto 
diktatorių Stalino ir Hitlerio 
susitarimo penkiasdešimtmetį, 
kurio išdavoje Lietuva atsidūrė 
Maskvos okupacijoje. 

Šiais metais jūs okupuotoje 
Tėvynėje galite laisviau kalbėti 
ir piktintis, prisimindami tuos 
baisius stalinizmo priespaudos 
metus. 

Pastaraisiais mėnesiais dusi
nančios priespaudos varžtai šiek 
tiek atleisti. Jūs jau galite 
viešai švęsti iškilmingomis pa
maldomis lietuvių tautos dva
sioje per šimtmečius įaugusias 
šv. Kalėdas, galite laisviau kal
bėti apie vis dar tebesitęsiančią 
okupaciją ir taikiu būdu prieš ją 
protestuoti. Okupacija šiek tiek 
sušvelnėjo ir pasidarė labiau 
civilizuota, bet okupacija ir 
pasilieka okupacija, nežiūrint 
kokia bebūtų jos spalva ar 
forma. 

Jokia svetimųjų primesta 
santvarka negali tautai atstoti 
nepriklausomybės. Tik pilnai 
nepriklausoma t au t a savoj 
valstybėj gali visais atžvilgiais 
progresuoti.vystydama savo tra
dicijas, kultūrą ir ekonominę 
gerovę. Iš Stalinui Hitlerio už
rašytų keturių Pabaltijos vals
tybių t ik Suomijai pavyko 
apginti savo nepriklausomybę. 
Prieš okupaciją Lietuva ir jos 
kaimynės buvo beveik vienam 
lygyje su Suomija kultūrine ir 
ekonominės gerovės prasme. 

Šiandien Lietuva ir jos kai
mynės jau toli atsilikusios dėl 
kelis dešimtmečius užsitęsusios 
priespaudos, privedusios prie 
k u l t ū r i n ė s ir ekonominės 
stagnacijos. Šiandien Suomijos 
gaminiai sutinkami visose pa
saulio rinkose, tuo tarpu, kaip 
jūs patys gerai žinote, Maskvos 
planuotojų sujauktoje Lietuvos 
ekonominėje betvarkėje trūksta 
paparasčiausių kasdieninio var
tojimo reikmenų. 

Amerikos lietuviai norėtų do
vanomis ir investacijomis pagel
bėti Lietuvai atsistoti ant kojų, 
bet, kol Lietuva tebėra politinėj 
ir ekonominėj Maskvos priklau
somybėj, bet kokia pagalba 
pranyktų lyg šaukštas vandens 
smėlio bačkoj. 

Iš jūsų laisvės reikalaujančių 
milžiniškų demonstracijų mes 
matome, kad jūs puikiai supran-
tante ekonominės stagnacijos 
priežastis ir dedate dideles 
pastangas iš jų išsivaduoti. Mes 
džiaugiamės, kad tauta tebėra 
gyva, kaip tarptautine prasme 
t ebė ra gyva ir Lietuvos 
valstybė. Tad ir į jus kalbu kaip 
nepriklausomos Lietuvos 
generalinis konsulas ir pil
nateisis New Yorko konsulari-
nio korpuso narys, kuriam pri
klauso aštuoniasdešimt aštuo
nių valstybių konsulai. 

Sveikindamas su šv. Kalėdo
mis ir Naujaisiais metais, 
linkiu, kad mūsų visų bendras 
troškimas nepriklausomos Lie
tuvos valstybes atstatymas 
greičiau išsipildytų. 

KRAŠTŲ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ 

VALDYBOMS 
Gerbiamosios ir Gerbiamieji, 

Lietuvių tautos kova už laisvę 
ir nepriklausomybę artėja prie 
lemiamos fazės. Remiantis ži
niomis iš Lietuvos, didėja pa
vojus, kad Sovietų Sąjunga ban
dys eventualiai stabdyti lietu
vių pastangas atstatyti savą 
valstybę ir tuo tikslu panaudos 
prieš mūsų kraštą ekonomines 
sankcijas. Šiuo tarpu yra sunku 
nustatyti jų apimtį. Jos galėtų 
re ikš t i sus tabdymą dujų 
tiekimo arba kitų mums labai 
reikalingų žaliavų. Kalbamų 
sankcijų pavojų reikia jau iš 
anksto iškelti galimai plačiau 
spaudoje, kad atkreipus viešo
sios opinijos dėmesį į neleistiną 
sovietų spaudimą prieš lietuvių 
tautą ir jos aspiracijas. Tik tokiu 
būdu mes galėsime bent pristab
dyti Maskvos akciją. 

Ryšium su aukščiau išdėsty
tais pavojais. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba kreipia
si į kraštu Bendruomenių valdy
bas ir prašo jas: 

Kreiptis į savo bendruomenes 
ir privačiai į paskirus asmenis, 
informuojant juos apie even
tualius pavojus ir prašant juos 
pasižadėti aukomis paremti 
Lietuvą. Suprantama, kad vien 
tiktai lietuvių aukos vargu ar 
galės išspręsti klausimą, tačiau 
jos bus svarbi moralinė pagalba 
tautai ir turės didelę propa 
gandinę reikšmę užsieniui. 

Kreiptis į humanitarines, reli
gines ir visuomenines organiza
cijas, kurios rūpinas i ba
daujančiais bei šą lančia is 
žmonėmis visame pasaulyje, iš
aiškinant joms Lietuvos padėtį 
ir prašant pasiruošti padėti 
sankcijų spaudžiamai lietuvių 
tautai . 

Informuoti spaudos, radijo ir 
televizijos žurnalistus apie eko
nominių sankcijų pavojų ir 

paraginti juos, kad būtų pasi
ruošę greit ir tiksliai pranešti 
apie įvykius. 

Įspėti savo kraštų vyriausy
bes, parlamento atstovus ir 
šiaip atsakingus politikus bei 
pareigūnus apie sankcijų gali
mybę ir prašyti, kad tuo atveju 
jų kraštai teiktų lietuvių tautai 
atitinkamą paramą. Šitokia 
la ikysena lietuvių t au tos 
atžvilgiu būtų moralinis visos 
žmonijos imperatyvas. Tų 
kraštų vyriausybėms, kurios 
vengia bet kurios akcijos, kuri 
galėtų užgauti Sovietu Sąjungą, 
reikėtų pastebėti, kad jos turėtų 
remti mūsų kraštą humanita
riniais sumetimais. 

Šio rašto turinys yra viešas. 
Sovietų akcija prieš Lietuvą 
galės būti eventualiai pristab
dyta tiktai apie ją galimai pla
čiau informuojant. 

Prašome mus informuoti apie 
Jūsų planus ir veikla vykdant 
šią programą. 

Linkime Jums geriausios sėk
mės ir laimingų Naujųjų Metu. 
kad jie atneštų mūsų Tėvynei 
laisvę ir nepriklausomybę 

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 

Vytautas Bieliauskas 
pirmininkas 

MAŽIAU BEDARBIŲ 

Illinois valstijoje gruodžio 
mėnesį bedarbių ska ič ius 
sumažėjo 0.5 procentais, bet vis 
dar buvo 6.3^. 

UŽDARYS BAŽNYČIA IR 
MOKYKLĄ 

Turėdama sunkumų su lėšo
mis, Chicagos arkivyskupija 
nusprendė nuo birželio 30 d. 
uždaryti Šv. Sebastijono 
bažnyčią ir mokyklą. 

• It VANA LIETUVAI 
1990 METAMS 

1990 metais suaukokime pusę milijono dolerių! 
Kviečiame Jus jungtis į atgimstančios tautos rėmėjų tarpą. Tauta 

nepalūžo būdama vergijoje 50 metų, nors prarado šimtus tūkstančių savo 
dukrų ir sūnų Lietuvos miškuose, kalėjimuose ir Sibiro ledynuose. Visa Lie
tuva, jauni ir vyresni, išeina į gatves, vieškelius, laukus šaukdami 

LAISVĖS! 
Ir per pasaulį sklinda garsas nuo Vilniaus, Rygos ir Talino, kad 

pavergtieji reikalauja laisvės... 
Valstybės atstatymas reikalingas milžiniškos mūsų paramos. į pirmąjį 

prašymą 1989 metais Jūs atsiliepėte suaukodami 160,000 dolerių. 
Už juos yra perspausdinama A. Šapokos Lietuvos istorija, paremtas 

Lietuvių informacijos centras, pasiųsti kompiuteriai „Atgimimui", 
„Respublikai", Lietuvos Laisvės Lygai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, 
politinių kalinių gelbėjimo klubui, „Tremtiniui", stalinizmo nusikaltimams 
tirti komisijai, pasiųsta daug tūkstančių knygų per įvairius fondus; suteikta 
parama gyvybiniams krašto ekofogijos reikalams; ateitininkams, skautams, 
įvairioms kitoms organizacijoms, paminklų ir bažnyčių restauravimui; 
teikiama parama atgimstančios Tautos vadovams vizituoti Vakarų valstybių 
lyderius, reikalaujant pagalbos Lietuvai, bei kitiems įvairiems reikalams... 

LIETUVA ATGIMSTA... PADĖKIME TAUTAI! 
Aukokime kiekvienas pagar savo išgales. 
Būkime Lietuvos laisvės atstatymo: 
FUNDATORIAI su 1,000 ar daugiau dolerių auka 
MECENATAI su 500 dolerių auka 
RĖMĖJAI su 100 dolerių auka 
AUKOTOJAI — aukojant pagal savo išgales 
Pinigai laikomi specialioje sąskaitoje, čekius rašyti: 
Uthuanian American Community, Inc. vardu ir siųsti 

LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY 
c/o Vladas Sinkus, 

5115 VVoodland Avenue, 
VVestern Springs, Illinois 60558 

Aukos nurašomos nuo mokesčių (ID No. 36-3625439) 
TAUTA IR MES UŽ AUKĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JAV Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdybos vardu 
Dr. Antanas Razma 

Pirmininkas 
• -

M 

JAV LB Krašto valdybos pastangoms 

paremti besilaisvinančią Lietuvą skiriu $ 

Vardas, pavardė > 

Adresas 

Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą. Jei pageidaujate ?*skiro kvito, prašome pažymėti D 

BESILAISVINANČIOS LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIŲ ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

NR. 1990 - 1 

LIETUVOS LAISVES ATSTATYMO FUNDATORIAI YRA: 

2020 dol. aukojęs: Petras Kasulaitis IL. 1500 dol. aukoffs: Petras Viščinis. MA (iš viso 2500 dol.). Po 
1000 dol. auko}«: dr. Ignas Labanauskas L Albina Lmgienė. Ml (iš viso 1100 dol). Juozas Materas. CA (iš 
viso 1100 dol ). Konstancija ir Antanas Valiuškiai. Bl (iš viso 1500 dol) 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO MECENATAI YRA: 
Po 500 dol. aukoję: Placidas ir Vanda Saivnai. Ml (iš viso 1100 dol). Viktoras ir Lilia Kizlaiciai. IL (iš viso 

600 dol) . Edmundas ir Rūta Kulikauskai. CA (iš viso 1000 dol) . kun Justinas Steponaitis. CT. E G. Trimakas. 
WA Sofija Vebriene. IL a.a. Vebro atminimui IIŠ viso 700 dol) . 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO RĖMĖJAI YRA: 
400 dol . aukojusi: JAV LB St M M t a o / c apylinkė (iš viso 650 dol.) Po 300 dol. aukoja: A. ir B. Petrikai. 

CT (iš viso 800 dol.). V ir M Sušinskai. PA i,š vso 600 dol) Po 250 dol. aukoję: G Balanda. Ml (iš viso 
750 dol) . A. ir R Dapkai. IL (iš viso 750 doi). dr A. ir A. Šležai. IL Po 200 dol. aukoję: dr A. 8. Gleveckas. 
IL (iš viso 400 dol) . A ir A Mulioliai. OH (iš viso 330 dol ) . K ir S. Sakiai. CA (iš viso 400 dol.), dr. V. ir dr 
A Šauliai. IL (iš viso 400 dol.). D. Tnmakas. OH (iš viso 300 d d ). J Vaineikis. IL (iš viso 300 dol). dr A. Vanagūnas. 
IL 125 dol. aukoję H. ir L. Šatinskai. NY Po 120 dol. aukoję: dr J Gimbutas. MA (iš viso 240 dol). dr 
Mania Gimbutienė. CA 110 dol. aukojas: P ^aslavicius. MA 100 dol. aukojęs; V E Vengris. DC (iš viso 
201 dol Po 100 dol. aukoję: A E AdomkaitiS VA. dr. K. ir J. Aglinskai. Hl (iš viso 200 dol.). dr K. G. Ambra
zaitis. IN (iš viso 200dol). B ir P Andriukaičiai IL (iš viso 200 dol ). A Antanaitis. NY. K ir M Arai. FL (iš viso 
200 dol) . V ir M Augai. CA. A ir O Baliūnai F L (iš viso 200 dol). A ir S. Baltrukėnai. FL (iš viso 200 dol.). 
C Bankauskas. Ml. R ir N Baniai. IL. A ir K Bar&ai. NJ. A. Bliudžius. Ml (iš viso 120 dol.). A ir D. Bobeliai. 
NY. A ir V Čepėnai. IL (iš viso 200 dol.). V O a - a s . FL (iš viso I50doi). J ir J Daunorai. IL (iš viso 200 dol). 
dr. A. ir dr. O. Garūnai. IL (iš viso 200 dol). P r S Giednmai. IL (iš viso 150 dol). K ir E Gimžauskai. FL 
(iš viso 200 do l ) . dr A Grushnys. KS. V. Gruzdys. OH (iš viso 200 dol) . dr. L. ir dr. V. Grybauskai. IL (iš viso 
200 dol) . S Jakubonienė. IL (išviso 200 dol). V ;rV Jankai. NJ (iš viso 200 dol). C Janušauskas. IL (iš viso 
200 dol ). L ir V Jaselskiai. IL. V. Jonaitis. Ml nš viso 200 dol) . S ir P Jokubauskai. IL (iš viso 200 do).). A. 
V Jonynas. CA. Br Juodelis. IL (iš viso 200 dol). B ir A. Karkliai. OH (iš viso 600 dol) . dr F. ir V. Kaunai, 
IL (iš viso 350 dol) . A ir V Keblinskai. IL (iš viso 125 dol). dr T ir R Kisieliai. IL. V Klova. CA (iš viso 200 
dol) . dr A Koncė. CA (iš viso 150 dol) . dr B Krakaitis. Ml (iš viso 150 dol). J. ir M. Kriaučiūnai. CT (išviso 
200 dol) . V Lapatinskas. WA (iš viso 300 doi ). J ir I. Lauckai. MD (iš viso 150 dol.), J. Lintakas. IL (i* viso 
130 dol) . A Lukas. MD. W J Marfcaionis. PA. i ,r J Marks. IL (iš viso 200 dol). dr B Mikonta. MA. A. ir J. 
Musteikiai. NV. A Pabrėža. IL (iš viso 150 doi i v Pakalnis. S C . E Pakulis, DE. A ir E. Paulikai. IL. R. ir 
L Paulius Ml. A ir P Pesiai. Ml (iš viso 140 doi). V J Petrušis. CA. dr B S Preikštas. NJ. V Prižgtntas. 
CA (iš VISO 200 dol 1. K Račiūnas. IN (iš viso 20C dol). K. ir A Rimkai. IL (iš viso 200 dol) . dr B ir G. Ročkai. 
IL. A Ruigys. CA (iš viso 150 dol) . E Senkus. \ v (,š viso 200 dol) . J Stdas. CA. A O Simaitis. NY. J. Skrins-
ka OH (iš viso 200 dol ) . A Smolinskas. I I . D' L Gnmūtė-šmulkštienė. IL (iš viso 200 dol) . Z ir P Sodeikai. 
OH (iš viso 150 dol.). A ir J Stankai. FL. S Š te inas . CO. A Stukas. NJ. A Sutkuvienė. IL (iš viso 1100 dol). 
S Tiškevičius. IL. L. Tumas. CA (iš viso 300 do ). P Ugincius. VA. S Vaišvilienė. IL (iš viso 200 dol.). L ir 
E Valančiai. IL. A. ir V Valavičiai. IL (iš viso 20C dol.). J Varis. IL. D Vasys. IL (iš viso 200 dol). O Vilpišaus-
kas. NY. K ir V Votertai. PA (iš viso 200 dol) 

(Bus daugiau) 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 11d.. skambindami ( Chicagos priemiesčius, 
vartokite „srsa cods" (708). 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

ta MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Saž'-
n;nga> patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE^L-BACE REAi_TORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

ta • f 15, 
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 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arba/»onte būti 
Rimo Stankaus Kiijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadžio Ava. 
CMcago, IL 60629 

Tol. 436-7676 

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

Pro-Raalty, (312) 776-7100. 

GnhJfc KMIEOK REALTORS 
M | 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ | . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Parduodama greičiau 
u i didosnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

FOR SALE 

For sala 3 cemetery lots in Lithua-
nian National Cemetary 

Call Ms. Petrauskis, 
tai. (312) 737-9255 

HELP WANTED 
MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wsst 95th Street 

Tai. — 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 

Needed Uthuanian speaking per-
son to help an invalid woman with 
housework and live in. Room, bcard 
ant pay. Call (708) 652-6076 or 
(708) 892-0573. 

ANATOLIJUS KAIRYS 

KRIKŠTO VANDUO 

Lietuvos krikšto trilogija pradedant 
Mindaugu 1251 m., baigiant Vytauto 
1413 m. Žemaičių krikštu. Iliustravo 

M. B. Stankūnienė, 272 p. Kaina su 
persiuntimu $12.00, Illinois gyv. dar 
prideda 80 e t . III. valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 83rd St., CMcago, IL 
60629. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA 

GAUTI „DRAUGE' !»» 

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, lotynų Amerikos rašytojų 
novelių antologija. Povilas Gaučys. 480 psl. 

OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Didžiulytė-Mošinskienė. 
TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. J. Švaistas. 176 

psl. 
ARCHIMEDAS, didysis graikų mokslininkas. S. Antanaitis. 

183 psl. 
ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS, studija. Dr. J. Dauparas. 287 psl. 
SVETIMI VĖJAI, romanas. Karolė Pažėraitė. 199 psl. 
VEIDU PRIE ŽEMĖS, novelės. Kotryna Grigartytė. 205 psl. 
VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis. 307 spl. 
JUODVARNIAI, pasaka-poema. Paulius Jurkus. 200 psl. 
LIETUVOS MIŠKAI IR JŲ LIKIMAS. Ant. Rukuiža. 58 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲJŲ VIELŲ. A. Gervydas. 221 psl. 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS, novelės. P. Jurkus. 175 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI. Dr. S. Aliūnas. 87 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. J. Jankus. 213 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS, nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-

Vogulov. 103 psl. 
METŲ VINGIAI, lyrikos rinktinė. Alf. Tyruolis. 176 psl. 
DR. KAZYS DRANGELIS, jo gyvenimas ir darbai. K. A. Gir-

vilas. 214 psl. 
ĮLŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr. Naujokaitis. 237 psl. 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva. 351 psl. 
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME Vysk Vinc. Brizgys. 319 

psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr J Balys. 230 psl. 
ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI, novelės. Al. Baronas. 238 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



„Stardancer" iaivo kapitonas specialioje audiencijoje priima Los Angeles lietuvių ekskursiją. 

KELIONĖ I Ai VU \ 
MEKSIKOS RIVIERĄ 

Populiarina Lietuvos vardą 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

. . • 

Saulėta Kalifornijos rudens 
popietė, lapkričio 11 diena. 

33 lietuvių keliauninkų 
grupė savomis ir kitų ge
radarių susisiekimo prie
monėmis suvažiavime į San 
Pedro — Los Angeles uostamies
tį 8 dienų atostoginei kelionei 
jūroje. 

Išvykai buvo numatytas šis 
maršrutas: Los Angeles — Puer-
ta Vallarta — Mazatlan — Cabc 
San Lucas — Baja California ir 
atgal. 

Visi susitinkame uoste. Žai
buoja foto ir video aparatai. 
Fotografuojamės prisiminimui: 
tiek visa grupė, tiek ir su arti
maisiais, kurie atvyko mus išly
dėti. Visų nuotaika puiki, 
adrenalinas pakilęs. Daugeliui 
ši kelionė laivu į Meksikos Ri
viera yra pirmoji. 

Beveik naujutėlis, didelis ir 
moderniškai įrengtas Star-
dancer laivas (priklausantis Ad-
miral Cruise Lines) buvo 
baigtas statyti 1982 metų rug
pjūčio mėn. Prancūzijoje. Laivo 
tonažas — 39,2291., ilgis - 608 
pėdos, greitis — 20.5 mazgų per 
valandą. Veža 1600 keleivių; į 
šį skaičių neieina laivo įgula 
ir patarnautojai, kurių viso yra ; 
400. Laivas turi 9 aukštus, su į 
plaukiojimo baseinu ir jacuzzi. 
Norintieji gali kartu paimti ir 
savo automobilius: tuo tikslu 
laive numatyta vietos net 530 
automobilių. 

Charakteringa, kad visi 
kompanijų laivai,tiek didesni, 
tiek mažesni, plaukioja su 
Panamos ar Liberijos vėlia 
vomis. Aukšti Amerikos unijų 
darbininkų atlyginimai privertė 
laivų savininkus ieškoti piges
nes darbo jėgos užsienyje. 

Sulipus j laivą, savo kajutėse 
randame šios dienos programą, 
kuri yra labai įvairi. Kad tik 
pakaktų jėgų ir noro visur daly
vauti! Kajutė reikalinga tik 
nakvynei, nes nuo ankstyvų 
pusryčių iki vėliausių naktinių 
pramogų, laiko miegui mažai 
bepalieka Tiems, kurie nori 
pasilepinti, pusryčius atneša į 
lovą. O sporto mėgėjams, ne tik 
yra bėgiojimo takai 
viršutiniame denyje, bet ir gim
nastikos kambarys, sauna, 
masažas ir kita. 

Laimingu sutapimu mūsų 
grupė yra viename iš geriausių 
laivo aukštų. Cia pat prie mūsų 
kajučių yra dovanų krautuve, 
baras ir „gemblerių" laimės ar 
pražūties vilionių kambarys. 

Išsikrovėme savo daiktus, 
susipažinome su bendrakeleivių 
kabinomis — kad galėtume vie
nas antrą greičiau susirasti ir 
pasileidome apžiūrėti visus 
laivo aukštus bei pasistiprinti 
jau panioštais užkandžiais. 

Susipažinę su šios dienos prog
rama, vakare susirenkame į 
valgyklą. Mūsų grupė turi 
keturis stalus su vaizdu j jūrą. 
Visi esame patenkinti mums 
paskirtu ankstyvesnių valgymo 
laiku. 

Stalų patarnautojai — tai 
tikras „babilono" tautų mi
šinys: ispanai, portugalai, 
turkai, filipiniečiai, viet
namiečiai, korėjiečiai ir t.t. 

Maistas — puikus, labai įvai
rus, ir kiek tik nori. Mūsų stalų 
ponios, nors ir turi dideles 
pagundas, tačiau stengiasi atsi 
sakyti nuo tam tikrų skanu
mynų, kad išlaikytų gražias 
kūno linijas. 

Kiekvieną dieną vakarienei 
pateikiama skirtingų tautų 
valgiai. Dominavo europiečių ir 
tolimųjų rytų tautų virtuvės 
valgiai. 

Laivo programų direktorius 
su savo padėjėjais mus visapu
siškai užima. Nuo ankstyvo 
ryto — gimnastika, šokių 
pamokos, ping pong. įvairūs 
žaidimai, bingo, Casino ir kita. 
Televizijoje kasdien rodoma du 
naujausi kino filmai. 

Vakarais muzikinės pro
gramos atliekamos Las Vegas 
stiliuje — su šokėjomis ir 
dainininkais. Dvi didelės lengvo 
ir smarkaus ritmo šokių salės 
gali patenkinti visų skonius. O 
kuriems dar ir to negana gali iki 
pat 5 valandos ryto šokti disco. 

Kiekvieną dieną vakarienės 
metu šventėme gimtadienius, 
vardadienius ir vestuvines su
kaktis su linkėjimais, šampanu 
ir lietuviškais valio... valio... 
Vidurnaktį praalkusiems nau
jos energijos suteikė bufeto 
stiliaus naktipiečiai. 

Šioje kelionėje ekskursantą 
ne tik pramogavo, bet turėjo 
ir kitą tikslą: išreklamuoti ir iš
garsinti Lietuvos vardą svetim
taučių tarpe. 

Šios grupės ekskursantai pir
miausia pramokė stalo patar
nautojus lietuviškai. 

Išsiskyrėme kitataučių tarpe 
jau tuo, kad patarnautojai su 
mumis pasisveikindavo lietu
viškai: labą ryta, labą dieną ar
ba labą vakarą. Stebėtina jų at
mintis — nė vieną kartą 
nesuklydo. 

Tolimesnis lietuvių kalbos 
pamokų progresas vyko kiek
vieną dieną. Todėl nenuostabu, 
kad kelionei artėjant į pabaigą, 
jie mieliau kalbėjo lietuviškai 
negu angliškai. 

Laivo kapitono garbei buvo 
pašvęsti du vakarai. Pirmasis — 
kokteilių vakaras: su užkan
džiais, gėrimais ir šokiais. 
Kapitonas mus sutinka ir in
dividualiai pasveikina kiek
vieną keleivį rankos paspau

dimu. Čia pat drauge su kapi
tonu fotografuojamės bei fil-
muojamės. Visi su puošniais 
vakariniais rūbais. Ponios de-
filiuoja su puikiais tualetais ir 
vėliausių madų sukniomis. 

Šio pirmo vakaro susitikimo 
proga kapitonas buvo pain
formuotas apie 33 dalyvių 
lietuvių grupę. Todėl paskutinį 
vakarą jis specialioje audienci
joje priėmė visus kartu kaip 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vus 

Mūsų grupes keliautojai labai 
aktyviai dalyvavo įvairiose 
laivo pramogose: šokių varžy
bose, kaukių baliuje, vyrų dailių 
kojų konkurse, ta'.entų pasiro
dyme ir kt. 

Programos rengėjų dažnai 
buvome kviečiam: į sceną, ir 
neužmiršdavom priminti, jog 
esame iš Lietuvo:-

Todėl 1500 la.vo keleivių 
atkreipė ypatingą dėmesį į 
mūsų grupę ir Lietuvos vardas 
buvo plačiai minimas kiekvieną 
dieną visų keleivių tarpe. 

Be sustojimo per 2 dienas 
nuplaukę 1400 mylias, trečios 
dienos ryte pasiekėme Puerta 
Vallarta uostą. Ši> miestas yra 
įsikūręs gražioje įlankoje kuri 
yra žinoma plačiame pasaulyje 
kaip geras kurortas. Miestą 
juosia 25 mylių balzgano smėlio 
pliažas su mode-niškais dau
giaaukščiais liuk.-usimais vieš
bučiais. Mieste priskaitoma 
70,000 nuolatiniu gyventojų. 

Miestas įkurtai 1851 metais. 
1918 metais pavadintas Jalisco 
provincijos gubernatoriaus Ig-
nacio Luis Va.iarta vardu. 
Miestas išlaikė autentišką 
stiliui raudonų plytų namai 
gatvės išgrįstos netašytais 
akmenimis. 

Pastebimi dkfeli kontrastai: 
štai stovi puiki naujausio sti
liaus moderniška vila. o gre
timais — nuskurdęs ir apleistas 
namas. Miestas pagarsėjo 1960 

kada Ainenkos filmų 

Iguana". Vieta ideali ir klimatu. 
ir gamtos grožiu Pagrindines 
ro'es kino filme Btliko aktoriai 

r 

metais, 
T.' . w direktorius Johr. Houston gre 
Sia proga jam buvo (teikta t i m ą k a i m ą Mismalosa pasi 

dovana dr. A. Geručio knyga r i n k o filmui j , i g h t o f t h < ? 

„Lithuania 700 \ ears ' ir trum
pai nušviesta Lietuvos pastan
gos ir siekiai atgauti pilną 
nepriklausomybę. 

Perrištą lietuviškomis juosto
mis ir papuoštą gėlėmis knygą 
kapitonui įteikė ponios Alexan-
dra Stasienė ir Dana Paškevi-
čienė, kartu paminėdamos Lie
tuvą ir jos laisvėjimo eigą. 

Visą lietuvių grupę kapitonui 
pristatė ekskursijos vadovas 
Vytautas Šeštokas. 

Laivo kapitonas dėkojo lietu
viams už simbolinę dovaną ir 
dėmesį. Jis pabrėžė- kad pirmą 
kartą jo vadovaujame laive nė 
viena kita tautybių grupė ne
atkreipė jo ir visų keleivių dė
mesį kaip kad lietuviai, kurie jį 
aplankė kaip laisvos ir nepri 
klausomos Lietuvos ambasado
riai. Jis savo kalboje pažymėjo, 
kad atidžiai seka ir domisi įvy
kiais Lietuvoje ir mums palin
kėjo greitai atgauti pilną 
nepriklausomybę. 

Ava Gardner ir Richard Burtom 
Vėliau Burton čia nupirko vilą, 
kurią po vedybų su Liz Taylor 
jai ir padovanojo. Ir dabartiniais 
laikais Liz Taylor čia atvažiuoja 
praleisti žiemą. 

Mūsų grupė aplanke Misma-
lojos vietovę. Padarėme daug 
nuotraukų ir video filmų. Turis
tinė kelionė po miestą buvo 
savotiškai įdomi. Bene gra
žiausia yra bažnyčia: visur vy
rauja marmuras ir medis. Prie 
bažnyčios durų daug elgetų, ku
rie prašo išmados iš turistų. Čia 
pat gatvėje pardavinėjami 
įvairūs suvenyrai ir meksikie 
tiškos skrybėlės. 

Per miesto centrą teka Ric 
Cuale upė. Šiaurinėje ir pie 
tinėje miesto dalyse statomos 
moderniškos rezidencijos, liuk' 
susiniai viešbučiai ir condomi* 
niurnai. Miesto centre vyksta si
dabro, odos dirbinių prekyba. 
Krante praleidę beveik vis* 
dieną, su gražiais įspūdžiais 
grįžome į laivą tolimesnei 
kelionei. Vėlų vakarą laivas ap
leidžia krantinę. Per naktį 
plaukę, kitos dienos rytą pasie
kiame Mazatlano miesto uostą. 

Mazatlano miestas — tai Paci-
fiko Perlas, ir turi didelį kon
trastą, palyginus su Puerta 
Vallarta. J is turi 25,000 
gyventojų. Komercinis — kuror
tinis miestas. Tai — vėžit 
gaudymo, ūkio ir industrijom 
centras. Miestas yra žymus savo 
metiniais karnavalais. Č\^ 
suvažiuoja svečiai iš centrinėm 
Meksikos ir turistai iš kiti, 
kraštų, čia įvyksta — mažasis 
RIO karnavalas. Klimatas pru 
vandenyno yra švelnus apskri 

tus metus. 
(Bus daugiau) 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. sausio men. 11 d. 

A.tA. 

m 

WALTER V. KAVALIŪNAS, Sr. 
Gyven*. Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m sausio 8 d., 10:11 vai. vakaro, sulaukęs 53 
amžiaus. . 
Gimė Lietuvoje. Vilniuje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vida Janulevičiute, 

duktė Th.resa, sūnūs VValter, Jr. ir Anthony. brolis John 
Kavaliūnas, svaines Aldona Nemanis su vyru Albinu ir Birute 
Petrauskas su vyru Vvtautu bei kiti giminės. 

Kūną, pašarvotas trečiadieni, sausio 10 d. ir ketvirtadieny 
sausio 11 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marųuette koplyčioje, 2533 

liidot uvės įvyks penktadienį, sausio 12 d. Iš koplyčios 9 
vai rvto bli atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia įurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio siela. 
Po pamal ubus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pazjs 
tarnus d', vvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliu fe žmona, duktė, sūnūs, brolis ir kiti giminės. 

Laido-ovių direkt. Donald A. Petkus. Tel. (312) 476-2345. 

I 

n iškeliavus 

A.tA. 
PRANUI URBUČIUI 

ai užjaučiame žmoną ANTANINĄ, dukterį 
LIENĘ su žentu POVILU, anūkes GINĄ ir 
u vyrais, marčią ELIZABETH su vaikais bei 
ūnes ir kartu liūdime. 

F. A. Valaičiai 
J. I. Polikaičiai 
R. I. Valaičiai 
A. R. Žvinakiai 

Lina Naikelien«\ Lietuvos kankli
ninkė, atvyksta j (hicagą su 
..Vilniaus" ansambliu ir atliks liau
dies kūrinius. 

Visi lietuvių grupės dalyviai 
turėjo progos su juo pabendrauti 
ir užmegzti draugiškus ryšius. 

Sekančia dieną ji? pakvietė 
visą lietuvių grupe atsilankyti 
pas jį i ..Kapitono Tiltą" kur jo 
laivo karininkai aprodė visą 
modernišką — kompiuterinę lai
vo vairavimo įrangą. 

Svarbu pažymėti ir laivo kas
dieninį laikraštį, kuris net dvi 
dienas rašė apie įvykius Lie
tuvoje. 

A.tA. 
GABRIELEI KORZONIENEI 

) vyrą v.s. EDMUNDĄ ir sūnų ps. RAIMUN-

:ma ir visus artimuosius užjaučiame ir kar

tie 

Pulk. Juozo Šarausko 
židinio skautai vyčiai 

A.tA. 
ANTANAS JONUTIS 

Gyveno NVestlavvn apylinkėje. Gimė Lietuvoje 1901 
metais. 

Nuliūdime liko žmona Stefanija įMikuta) ir žmonos 
pusseserė Sabina Matelis. 

Sausio 12 d. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje gedulingos Mišios 10:30 vai. Laidojamas 
Baltimorėje. Md. 

Žmona Stefanija. 

Inf. D. Petkus, tel. 476-2345. 

A.tA. 
ELENAI JUŠKIENEI 

mirus, jos vyrą ALFONSĄ JUŠKĄ, sūnus ALGI, GIN
TARĄ. LINĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime. 

Elena Bersėnienė ir šeima 
Antanina, Alfonsas Leparskai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHK0AGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 



VI /-T747. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. sausio mėn. 11 d. 

x Pa la imin to jo a rk ivysk . 
J u r g i o Ma tu l a i č io mirties 
metinės bus minimos šv. Mišio-

"mis Jėzuitų koplyčioje sausio 26 
d., penktadienį, 7 vai. vakaro. 
Po pamaldų pabendravimas 
Jaunimo centro kavinėje. Visus 
kviečia dalyvauti Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seserų rėmėjų 
valdyba. 

x A. a. Leokadi ja Sabonie-
nė, 95 metų amžiaus, buvusi 
žymi muzikė ir muzikų šeimos, 
mirė viename slaugymo name 
sausio 9 d. Pašarvota Lack-La-
kavičiaus laidotuvių koplyčioje, 
11038 Southvvest Hwy. Lai
dojama iš savos parapijos bažny
čios sausio 11 d., ketvirtadienį, 
š v . Kaz imiero l ie tuvių 
kapinėse. 

x Vliko t a r y b o s posėdis bus 
sausio 13 d., šeštadienį, 1 vai. 
p.p. Amerikos Lietuvių Tarybos 
patalpose. Tai primena Teo
doras Blinstrubas, Vliko tary
bos pirmininkas. 

x J u o z a s Sodai t i s , nuola-
tinis Muzikologijos archyvo 
talkininkas, antradieniais ir 
ke tv i r t ad ien ia i s darbuojasi 
Šiame archyve, tvarkydamas 
ten susikaupusią medžiagą. Jau 
yra s u s k i r s t ę s muz. J . 
Žilevičiaus rankraštyną, su
grupavęs plokšteles, o dabar 
rūšiuoja Juozo Kreivėno 
muzikinį archyvą. Jo paruoštą 
medžiagą j a u b u s ga l ima 
aprašyti ir vertingiausią dalį 
skelbti žurnaluose bei straips
niuose. 

x Prof. d r . Bron ius Vaške
lis šį sekmadienį, sausio 14 d., 
2:30 val.p.p. kalbės Balzeko Lie
tuv ių k u l t ū r o s muziejuje 
ruošiamoje A. Merkelio para
šytos dr. Vinco Kudirkos mono
grafijos sutiktuvių popietėje. Dr. 
Vinco Kudirkos muzikinių ir 
literatūros kūrinių programą 
a t l iks sol. Da l i a Eidukai-
tė-Fanelli, muz. Alvydas Vasai-
tis, aktoriai Pet ras ir Apoloni
ja Steponavičiai. Visi kviečiami 
ats i lankyti . Popietę rengia 
Vydūno Jaun imo fondas ir 
Akademinis Skautų sąjūdis. 

x C h i c a g o s L i e tuv ių 
suvalkiečių d raugi ja per vai 
dybos pirmininką Alex Navar-
daupką Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga atsiuntė 50 dol auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Reg ina Grigorio i r Lilė 
S t e l m o k i e n e vadovauja 
Montessori mokyklėlių XI-jai 
madų parodai, kur i įvyks va
sario 25 d., 1 vai. p.p. Delphi-
nian House, Hickory Hills. Re
zervacijoms skambinti Marijai 
Deksnienei (312) 476-5896. 

(sk) 

x I e š k o m a l ietuvė moter i s 
prižiūrėti vaikutį 5 dienas 
savaitėje ir gyventi kar tu . 
S k a m b i n t i v a k a r a i s (312) 
784-6147 i r pa l ik t i s avo pa
va rdę i r te lefono numer i . 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,500 Gediminas 
Naujokaitis, $500 Algimantas 
Svilas, $250 dr. Tomas ir Rita 
Kisieliai, po $200 Vaclovas 
Butkys (pakartotinai), Waclaw 
Zasztowt. po $100 Algirdas ir 
Vida Keblinskai, Antanas ir Ži
butė Masaičiai, Vacius Priž-
gintas ir šeima (pakartotinai), 
V y t a u t a s Rūbas , Veronika 
Tumienė ir daugelis kitų mažes
nes sumas. Lietuvių Fondas vi
siems nuoširdžiai dėkoja. 

(sk) 

x N o r ė d a m i parodyt i jau
n imui gyvą Lietuvą, atsi
veskite juos į ..Vilniaus" an
samblio koncertus šį savaitgalį, 
sausio 13-14 d. Jaunimo centre. 
Programoje liaudies ir patrio
tinės dainos iš atgimstančios 
Lietuvos ir originalių liaudies 
instrumentų muzika Numeruo
ti bilietai PATRlA parduo
tuvėje. 

(sk> 

x „Draugo" gegužinė nu
matyta rugpjūčio 5 d. prie 
„Draugo" patalpų, po daugeliu 
medžių ir šviežiame ore. 

x Šį savaitgalį, sausio 13-14 
d. įvyks JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos posė
dis. Iš VVashingtono i posėdį 
a tvažiuoja Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas Ar
vydas Barzdukas ir JAV LB 
direktorė ryšiams su valdžios 
įstaigomis palaikyti Asta Banio
nytė. Iš Clevelando \ posėdį 
atvyksta, valdybos sekretorius 
Pranas Joga. 

x Lietuviškas jaun imas yra 
kviečiamas į Chicagos Lietuvių 
Jaunimo sąjungos susirinkimą, 
penktadienį, sausio 12 d., 7:30 
v.v. „Gintaro" svetainėje. 

x Brighton P a r k o Lietuvių 
n a m ų sav in inkų draugijos 
valdyba kviečia narių susi
rinkimą sausio 21 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Prašome visus narius 
atsinešti mokesčių knygutes ir 
susimokėti mokestį. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Š v e n t o V a r d o V y r ų 
d r a u g i j a Švč. M. Mariįos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
per 8 vai. ryto šv. Mišias šį 
sekmadienį, sausio 14 d., turės 
bendrą šv. Komuniją. Po to 
salėje bus bendri pusryčiai ir 
trumpas susirinkimas. 

x Romas Ambrozevičius, 
„Dainavos" ansamblio vadovas, 
iš Alytaus sveikina „Draugą" 
su šv. Kalėdomis ir linki sėkmės 
Naujiesiems metams. Taip pat 
dėkoja už ju gastrolių N. Caroli-
noje garsinimą, nes tai davė 
progą sutikti ir savus tautie
čius Amerikoje. 

x Danguolės Stončiūtės ir 
Almio Kuolų s ū n u s Aidukas 
Kuolas, šiąnaktį 1 vai. staiga 
buvo išvežtas į ligoninę ir staiga 
bus daroma apendicito operaci
ja. Labai prašome Aiduko 
draugu ateitininkučių, kurie 
kasmet atostogaujate Dainavos 
ar Neringos stovyklose, prisi
minti šiandieną Aiduką savo 
maldose, kad operacija pavyktų, 
o jis jums bus dėkingas amžinai 
už maldas. Taip pat ir vaikučių 
tėvelių ateitininkų prašome 
maldų už Aiduką. Mes visi 
esame Dievo delne ir džiaugsme 
ir nelaimėje, o bendra malda pa? 
Viešpatį yra didelėje galioje! Už 
Jūsų bendras maldas už Aiduką 
liekame dėkingi Kuolų ir Ston-
čių šeimos. 

(sk) 

x Prityręs gydytojas, lietu
vis, mokąs 5 kalbas, nusimanąs 
muzikoje ir dailėje, norėtų 
lydėti ir prižiūrėti ligonį ar 
invalidą ilgesnėje turistinėje 
kelionėje (gali būti piligriminė). 
Rašyti. Dr. Pe t ras Tulevičius. 
VILNIUS 40. Tverečiaus 24-6, 
Lithuania. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA*] 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais imokeiimais ir pri
einamai? nuošimčiais. Kreipki-
tės j Mutual Federal Savings. 

t 2212 West Cermak Road - Tel. 

'sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Ekskursija Karibų jūroje Amerikanis laive. Pirmoj eilėj iš kairės antra Birutė Kožiciene. trečia 
— sol. Praurimė Ragienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVAITĖS DAINA 

SKAxMBA KARIBV J Ū R O J E 

Birutės Zalatorienės vedama 
kelionių agentūra „Travel Ad-
visers" 1989 m. gruodžio 11 d. 
išleido bene 20 žmonių grupę 
kelionėn po Karibų salas. Iš San 

x Ieškau savo paklydusio 
šuniuko Marquette Parko apy
linkėje: i lgaplaukis, juodai 
pilkas, snukutis baltas, viena 
akis mėlyna. Turi Indianos me
dalį. Vardas Gillian Radusiam 
atlyginsiu Skambinti (312) 
471-6463. 

(sk) 

x Pau l iu s Gylys, Olympia, 
Wa. , įvair iomis progomis 
„Draugą" paremia didesnėmis 
aukomis. Už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. A. Sagatas, Hollywood, 
Fla.. mūsų rėmėjas, atsiuntė 40 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Adelė Cibienė, Putnam, 
Conn., Matulaitis Nurs. Home. 
parėmė dienraštį 20 dol. auka. 
Dona Kaunaitė, Mississauga. 
Kanada, išvykdama į Floridą ir 
pakeisdama „Draugo" siuntimo 
adresą, pridėjo 14 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Margučio rengiami kon
certai pasižymi originalumu ir 
pa t rauklumu. Margučio pa
kviestas Lietuvos Filharmonijos 
estradinis „Oktavos" orkestras 
Jaunimo centre koncertuos sau
sio 27, 28, 29 dienomis. 

x P e t r a s Cidzikas kalbės ir 
atsakinės į klausimus Jaunimo 
centre sausio 21 d. 3 vai. p.p. Jis 
y ra daug metų kentėjęs la
geriuose ir badavęs. Lietuviškoji 
visuomenė yra kviečiama gau
siai dalyvauti. Po to bus vaišės 
kavinėje. 

x Medjugorje, Marijos šven-
tovėn, maldos ke l ionė su 
kasmet pilgrimines grupes ly
dinčiu kun. dr. K. Trimaku 
pačiu geriausiu metų laiku, 
gegužės 21-28 d. Informacija: 
2830 Denton, Ct., Westches-
t e r . I L 60154. Tel . (708) 
562-8948 (vakare i r savai tga
liais). 

(sk) 

x J A V LB K r a š t o v a l d y b a 
išleido l anks t inuką „Lithu-
an ia -Lie tuva" . Tai t rumpa 
informacija anglų kalba apie 
Lietuvą. Lankstinuką redagavo 
dr. T. Remeikis, meniškai api
pavidalino dail. Petras Aleksa. 
Pernai metais, minint Molo-
tovo-Ribbentropo pakto sukaktį. 
Krašto valdyba išleido informa
cinį lankstinuką anglų kalba 
„Nazi — Soviet Pact August 23, 
1939". Taip pat šiai gėdingai su
kakčiai paminėti Krašto val
dyba išleido Sauliaus Sužiedėlio 
parašytą 128 puslapių knygelę 
..Historv and Commemoration 
IN THE BALTIC. The Naci So
viet Pact. 1939-1989". Šiuos lei
d in ius ga l ima gau t i krei
piantis į JAV Lietuvių Bend
ruomenes Krašto valdybą, 2713 
Wert 71st St., Chicago, IL 
60629. Lankstinukų kaina 15 
centų, knygelės 5 dol. 

(sk) 

Juan, Puerto Rico, grupė pateko 
į SS American i s laivą savaitės 
poilsiui. 

Nerašysiu apie pačią kelionę 
— šiandien daug kas keliauja ir 
apraš inėja savo į spūdžius . 
Daugiau mažiau visų kelionių 
ta pati idėja — naktį laivas 
plaukia, mes miegam arba žiū
rim į mėnulį ar vandenį, dieną 
gi vieni lankome salas, ki t i 
maudomės jūroje ar baseine... 

Tačiau kažin ar daug keliavu
siųjų gali pasakyti, kad lietu
vaitė dainavo Karibų jūroje 
graikų laive. O tai įvyko gruo
džio 15 d., plaukiant iš St. Lu-
cia i Antiąua. Amerikinis laivo 
programos vedėjas su r engė 
talentų vakarą Nors čia kas 
vakaras vyksta kokia nors pro
grama (kad?, ir kur jų nebuvo?), 
bet tą vakan — skirtinga ir pro
grama ir atlikėjai. 

Mūsų Praurimė Ragienė (pri
s t a t y t a kaip R ima Ragas ) 
dainavo paskutinė ir susi laukė 
nepaprastai daug plojimų iš 
p i lnu tė l e s s a l ė s . „ R i m a " 
dainavo iš .My Fair Lady", 
prieš tai pasisakiusi, jog yra iš 
Lietuvos, šiuo metu gyvenanti 
Chicagos priemiestyje, keliau
janti su lietuvių grupe. Nors per 
stiprūs garsiakalbiai ir kiek 
sumažino įspūdį (kažin, ar Prau-
rimei reikalingi garsiakalbiai?), 
bet klausytojai buvo sužavėti 
tiek dainavimu, tiek Praurimės 
vaidyba. Laimėjusi . .p i rma 
vietą klasikiniame dainavime" 
Praurimė girdėjo dar daug 
pagyrimu iš plaukiančiųjų ne 
tik tą dieną, bet ir likusias 
kelionė? dienas. 

Sėkmes Praurimei ir toliau 
garsint Lietuvos ir l ietuvių 
vardą. 

Bi ru tė Kožic iene 

40 METU CHICAGOS 
A U K Š T E S N I A J A I LIT. 

MOKYKLAI 

Šių metų vasario 3 d. Chica
gos aukštesnioji lituanistinė 
mokykla tradiciniame vakare 
paminės savo 40 metų gyva
vimo ir veiklos sukaktį. Tiesa, 
dė l t a m t ik rų aplinkybių 
sukaktis bus minima vienu 
mėnesiu anksčiau, kadangi 
mokykla pradėjo veikti 1950 m. 
kovo 11 d. Tada buvo šeštadie
nis, ir apie 50 mokinių, 5 moky
tojai (dir. St. Rudys, B. Bab-
rauskas, dr. P. Jonikas, kun. J. 
Kidykas ir dr. V. Sruogienė) ir 
ke l io l ika tėvų susi r inko į 
B r i g h t o n Pa rko parapijos 
mokyklą atidarymo iškilmėms. 
Visi mokytojai pasakė įspū
dingas kalbas, o dr. P. Jonikas 
s k a i t ė paska i t ą apie J. 
Jablonskį. 

Vienas iš reikalingiausių ir 
būtiniausių mokyklai dalyki — 
patalpos. Besikurianti ir beau
ganti Chicagos aukštesnioji lit. 
mokykla dėl jų turėjo daugiau
sia rūpesčio ir vargo pirmuosius 
septynerius metus: 1950-52 m. 
laikėsi Brighton Parke. 1953-54 
Marąuette Parke, 1954-55 Šv. 
Kryžiaus parapijoj. 1955-57 Šv. 
Jurgio parapijoje Bridgeporte. 

Ir kas žino. kuo tas ..mėtymas 
ir vėtymas" būtų baigęsis, jei 
1956-57 m. jėzuitai nebūtų pa
statę Jaunimo centro ir į juos 
atsikvietę Chicagos aukštesnio
sios. Mokykla čia atsikėlė ir su 
savo inventoriumi (staliukais, 
kėdėmis, lentomis) įsikūrė 1957 
m. rudenį dar ne visai baigtuose 
rūmuose. Ir čia laikosi „kaip pas 
Dievą už pečiaus" jau trisdešimt 
t reč iuos ius me tus . Iš šios 
mokyklos išaugo Pedagoginis 

OK. LIETUVOJE 

— A. a. muz* Vaclovas Ve-
rikaitis, iš Kanados, nuvykęs į 
Vilnių, sausio 8 d. vakare stai
giai mirė. Sausio U d., ketvir
tadienį, gedulingos šv. Mišios 
yra Vilniaus katedroje 9:30 vai. 
ryto. Laidojamas Antakalnio 
kapinėse penktadienį, sausio 12 
d. šalia savo dėdės Inčiūros ir J. 
Sondos. Vyrų choras „Varpas" 
giedos visas giesmes, o palydės 
į kapines Budrio ir Telyčėno 
vadovaujamos kanklės ir ra
geliai. Laidotuvėmis rūpinasi 
Vaclovas Sakalauskas, „Tėviš
kės" draugijos pirmininkas. 
Pranešė iš Vilniaus grįžęs Algis 
Grigas. 

— Kilni dovana a tgimstan
čiai tautai — jos istorijos knyga. 
Šiais metais , pirmą k a r t ą 
pokaryje iškilmingai švenčiant 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo dieną Vasario 16-ąją 
buvo baigta A. Šapokos re
daguotos „Lietuvos istorijos" 
(1936 m. leidimo) pakartotinio 
išleidimo prenumerata. Tiražas 
325,000 egzempliorių. Faktiškai 
knygą įsigyja kiekviena jos pa

geidavusi šeima, žmogus. Šį 
sumanymą staigiai įgyvendinti 
buvo nelengva dėl daugelio prie
žasčių. Leidiniui reikėjo nu
pirkti 390 tonų popieriaus. Ži
nant, kad viena tona popieriaus 
kainuoja apie tūkstantį dolerių, 
prie to veiksmingai prisidėjo 
Amerikos lietuvių bendruo
menė, atsiuntusi į Lietuvos 
kultūros fondą 50,000 JAV 
dolerių čekį ir davusi pradžią 
reikšmingam darbui. Šiuo metu 
reikiamas kiekis popieriaus yra, 
knyga spausdinama. Netrukus 
knygynai gaus pirmąją tiražo 
dalį, spausdinamą „Mokslo" lei
dyklos vardu. Po to bus spaus
dinama tiražo dalis Lietuvos 
kultūros fondo vardu, kiekvie
noje knygoje įrašant Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės indėlį 
ir padėką jai. Visą knygos tiražą 
spaustuvė žada pagaminti šiais 
metais. Pelnas pervedamas Lie
tuvos kultūros fondui, iš jo 0.5 
mil. rublių paskiriant kultūros 
paminklų restauravimui. Tuo 
būdu mūsų tautiečiai svariai 
prisideda prie knygos išleidimo, 
o taip pat prie tautos paminklų 
atkūrimo. Už šią kilnią paramą 
reiškiame gilią pagarbą ir 
nuoširdžią padėką. 

lit. institutas ir čia prisiglaudė, 
čia kaimynystėn vėliau atsikėlė 
kita našlaitė — Dariaus Girėno 
lit. mokykla. 

Per šiuos 40 metų mokyklai 
vadovavo keturi direktoriai: 
Stasys Rudys 1950, Benys Bab-
rauskas 1950-55, Alicija Rūgytė 
1955-61 ir Juozas Masilinios 
nuo 1961. Nuo įsikūrimo ligi 
šiol dirbo 77 mokytojai. įskai
tant 7 šiais mokslo metais dir
bančius: J . Masilionį, ses. 
Angelę Balčiūnaitę, Danutę 
Eidukienę, dr. Kazį Ėringį, 
Rūtą Jau tok ienę , Nijolę 
Pupienę ir Faustą Strolią. 

Sudėjus visų 77 mokytojų šioje 
mokykloje išdirbtą laiką, susi
darytų graži daugiau kaip 450 
metų suma. Ilgiausiai yra iš
dirbę šie mokytojai: J. Masi-
lionis 35 metus, Nijolė Pupienė 
29, F. Strolia 24. D. Eidukienė 
23, A. Rūgytė 21. Mokyklos 
mokytojai paruošė daugybę 
vadovėlių, kuriuos išleido arba 
pati mokykla, arba Švietimo 
taryba: D. Velička, J . Masilionis 
ir R. Černius - lietuvių litera
tūros vadovėlius, D. Velička, I. 
Serapinas. J. Masilionis, R. 
Černius ir E. Songinienė — 
Lietuvių k. pratimus, dr. V. 
Daugirdaitė-Sruogienė ir V. 
Liulevičius — Lietuvos istorijos 
vadovėlius. Jais naudojasi ir ki
tos mokyklos. 

Mirė 17 mokytojų. 
Mokykla išleido 38 abi

turientų laidas su 954 baigu
siais. Baigusieji reiškiasi įvai
riose lietuviškojo gyvenimo sri
tyse: dirba lituanistinėse mo

kyklose, vadovauja organizaci
joms, vaidina Antrame kaime, 
dalyvauja foto parodose, skaito 
paskaitas mokslo ir kūrybos 
simpoziumuose, dirba lietu
viškų programų siuntime ir 
Amerikoje, ir Europoje. Jei 
reikėtų tomams netikėliams pa
vardžių, galima būtų duoti kiek
vienai sričiai ne po vieną ir ne 
po dvi. Kas be ko, yra ir 
dingusių iš lietuviško gyvenimo 
„be likusio ženklo"... 

Mokinių kūrybingumui ska
tinti nuo 1960 m. kasmet lei
džiami metraščiai. Šiais mokslo 
metais, minint mokyklos 40 m. 
sukaktį, bus išleistas trisdešimt 
pirmasis. 

Chicagos aukštesnioji lit. 
mokykla tebeveikia, dirbdama 
kiekvieną šeštadienį nuo Darbo 
dienos liki Kapų puošimo 
dienos. Tas darbas tylus, mažai 
kam matomas. Betgi kartą per 
metus mokykla nori pasirodyti 
visuomenei, suruošdama tra
dicinį vakarą, ypatingai šiais 
metais, švęsdama savo 40 m. 
sukaktį. 

Kas į šį minėjmą kviečiami? 
Nėra abejonės, kad visi, visa lie
tuviškoji visuomenė, nes jos 
parama mokyklai labai reika
linga. Norime, kad atsilankytų 
mokyklą baigusieji, jei galima, 
sudarydami stalus su savo lai
dų draugais, su savo vyrais ir 
žmonomis. Kviečiami ypatingai 
visi tėvai, kurių vaikai šią 
mokyklą lankė ir baigė, tie ir 
tos. kurie dirbo tėvų komi
tetuose, rūpindamiesi mokyklos 
išlaikymu. Laukiame ir tų, 
kurių nė vienas vaikas nėra šios 
mokyklos lankęs. Lietuviškoji 
mokykla — visų l ie tuvių 
reikalas. 

Kalbėkime atvirai: mokyklai 
reikia paramos iš plačiosios vi
suomenės. Jai reikia mecenatų, 
rėmėjų, aukojančių tradicinio 
vakaro ar sukakties proga, jai 
reikia žmonių, nors kartą per 
metus pabendraujančių su 
mokykla. 

įsijunk į Chicagos aukštesnio
sios lit. mokyklos rėmėjus, 
kaip esi įsijungęs į kitų gerų 
darbų rėmimą, atsilankydamas 
į tradicinį vakarą — sukakties 
minėjimą vasario 3 d. Jaunimo 
centre. 

J u o z a s Masilionis 
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