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(Tęsinys) 

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

Pagarba Bažnyčios ir 
Tautos didvyriams 

Maždaug 10 d. prieš vasario 
16 d. vakarais Lietuvoje 
prasidėjo vos ne karo stovis, 
kuris tęsėsi dar 10 dienų ir po 
vasario 16 d.: gatvėse, aikštėse, 
nes kapinėse budėjo milicinin
kai, jiems į pagalbą iš visų 
įstaigų buvo paskirti draugo
vininkai, o virš visų padėtį 
akylai stebėjo saugumas. 
Valdiški bedieviai, bijodami 
įsiaudrinusios liaudies, izoliavo 
nuo jos rugpjūčio 23 d. demons
tracijos aktyvesnius dalyvius 
bei organizatorius paskiriant 
jiems namų areštą. Kitus akty
vesnius tikinčiuosius vasario 16 
d. gaudė gatvėse ir vežė j milici
jos skyrius, motyvu — neaiški 
asmenybė. 

Ir vis tiek jubiliejaus 
minėjimai įvyko. Šiais metais 
kaip niekada jie buvo glaudžiai 
susiję su Bažnyčia. Daugelyje 
Lietuvos bažnyčių, pradedant 
vasario 14 d. sekmadieniu, buvo 
laikomos pamaldos už Lietuvą, 
uolesni kunigai pasakė ir 
specialiai Tautos jubiliejui skir
tus pamokslus. Bažnyčiose po 
šv. Mišių, jaunimo vadovau
jami, tikintieji ėjo Kryžiaus 
kelius, Viešpaties Angelo malda 
prisiminė tuos, kurie už Lietu
vos nepriklausomybę paaukojo 
savo gyvybę. 

Kai kuriose bažnyčiose tikin
tieji ištisą dieną organizuotai sa
vo parapijose adoravo Svč. Sa-
ramentą, atsiprašant Dievą už 
Tautos nuodėmes ir meldžiant 
Jo palaimos. Pamaldoms pasi
baigus, buvo sugiedotas nepri

klausomos Lietuvos himnas ir 
tautine giesme virtusi Mairo-
nio-Naujalio „Lietuva brangi". 
Jubiliejaus proga, prisimenant 
visus tuos, kurie aukojosi ir dir
bo dėl Tautos laisvės, buvo 
padėtos gėlės prie vasario 16 d. 
akto signatarų kapų, žuvusių už 
laisvę tautiečių kapų, tautai 
brangių istorinių paminklų (Be
je, jos tuoj pat būdavo 
numėtytos budinčių saugu
miečių ir milicininkų). Didžiau
siuose Lietuvos miestuose buvo 
sutraukta kariuomenė, gatvių 
kiemuose paslėptos žmonėms 
išvežti mašinos, budėjo masė 
saugumiečių ir milicininkų, 
turėjusių užduotį operatyviai 
susitvarkyti su mažiausia de
monstracija. 

Tikintiesiems itin skaudu, 
kad atsirado klebonų, kurie ne 
tik, kad nepalaikė tautiečių en
tuziazmo atšvęsti jubiliejų, bet 
dargi neleido bažnyčiose orga
nizuotai melstis už Lietuvą, 
giedoti Lietuvos nepriklauso
mybės himną, ragino skirstytis. 
Taip buvo pasielgta Kaune 
Vytauto, Šiauliuose Šv. Jurgio 
ir Alytaus II bažnyčiose. 

Kiekvienas mūsų didvyrių 
prisiminimas — ta i varpo 
balsas, neleidžiantis užsnūsti 
religinei ir tautinei dvasiai. 
Kaip pirmųjų krikščionių 
dvasia yra patikima atrama 
visuose persekiojimuose, taip ir 
Lietuvos vaikams stiprybės ir 
ištvermės reikia semtis iš savo 
švento ir garbingo gyvenimo 
sūnų ir dukterų. 

Vėl areštuojami armėnai 
Paryžius. — Prancūzų žinių 

agentūra „France Presse" 
praneša, kad nepaisant 
Armėniją ištikusios tragedijos, 
milicija šiuo metu sulaikė net 
apie 150 armėnų aktyvistų ir 
ieško asmenų, priklausančių 
armėnų komitetui už Kalnų 
Karabacho teritorijos sugrą
žinimą Armėnijai. Iš vienuo
likos šio komiteto narių, šeši jau 
suimti, o likusieji slepiasi. Tarp 
areštuotųjų, penki jau yra 
nuteisti 30 dienų kalėti, šeštasis 
buvo paleistas, nes turi aukš
čiausiosios tarybos nario imu
nitetą. 

Karabacho komitetas pasta
raisiais mėnesiais yra surengęs 
visą eilę masinių demonstraci

jų už Kalnų Karabacho teritori
jos sugrąžinimą Armėnijai. 
Vienas komiteto narių pažy
mėjo prancūzų žinių agentūrai, 
kad valdžia, iki šiol neįstengusi 
nutraukti komiteto veiklos, 
dabar siekia pasinaudoti susi
dariusia suirute komitetui lik
viduoti. Valdžia ta ip pat 
uždraugė komitetui rūpintis 
pagalbos teikimu nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusiem. 

Pagal sovietinės valdžios pa
skelbtus oficialius duomenis, 
Armėniją iš t ikusio žemės 
drebėjimo aukų skaičius siekia 
55 tūkstančius, bet, kaip paste
bi žinių agentūros, tikslus žuvu
siųjų skaičius niekada negalės 
būti nustatytas. Nesuskaitomi 
tūkstančiai žmonių liko po 
namų griuvėsiais. 

Vakarų spauda Maskvoje 

Maskva. — Specialūs kioskai 
didžiuosiuose miestuose pradės 
nuo sausio 1 d. pardavinėti 
Vakarų laikraščius ir žurnalus, 
praneša „Tassas", primin
damas, kad tai yra glasnost pro
gramos dalis. Užsienio žurnalis
tai sako, kad nedaug žmonių 
juos galės skaityti, kadangi di
džioji rusų dalis nemoka 
angliškai. Ta Vakarų spauda 
bus pardavinėjama tik specia
liose vietose. Anglų „The Guar
dian", „The Times" ir „The Fi
nancial Times", „The Interna
tional Herald Tribūne" ir maga
zinai „Time" ir „Newsweek" 
tebus galima gauti specialiuose 
kioskuose. 

Spauda bus ir toliau 
kontroliuojama 

Žurnalistai privalo skelbti partijos liniją 

Daugelio armėnų Kalėdų stalas buvusiame Leninakano mieste, kurį palaidojo žemės drebėjimas. 
Armėnai lauke ant sniegu padengto žemės paviršiaus gaminasi švenčių maistą, gautą iš 
amerikiečių , ir šildosi prie susikurtos ugnelės. 

Nusižudė Demjanjuko advokatas? 

Išvarė iš Rumunijos 
Frankfurtas . — Vakaru Vo

kietijoje, Frankfurte veikianti 
tarptautinė žmogaus teisių 
gynybos organizacija pranešė, 
kad i Rumuniją nuvykusiai jos 
delegacijai buvo išakyta tuoj 
apleisti kraštą. Delegacija, 
kurią sudarė du vokiečiai, 
vienas austras ir vienas ameri
kietis, norėjo pasimatyti su Ru 
munijos prezidento Ceausesco 
žmona ir jai įteikti sąrašą apie 
keturių tūkstančių rumunų, 
norinčių susijungti su užsieny
je gyvenančiomis savo šeimomis 
arba artimaisiais, bet negau
nančių išvažiavimo vizos. 

Jeruzalė . — Jono Demjan
juko byloje svarbias pareigas tu
rėjęs advokatas, buvęs Izraelio 
teisėjas, kuris įsijungė į Dem
janjuko gynimą, Dove Eitan, 53 
m. amžiaus, kaip oficialiai 
pranešta, iššoko pro langą iš 
15-to aukšto, kuriame turėjo 
savo įstaigą viešbutyje, pačiame 
Jeruzalės miesto centre. Jis 
buvo pasiruošęs Demjanjuko 
apeliacijos teisme jį apginti. 

Bet Eitano laidotuvėse vienas 
žydas staiga pribėgo prie Dem
janjuko pirmojo advokato 
Yoram Sheftel ir apipylė jo 
veidą rūgščiais chemikalais. 
Viena advokato Sheftelio akis 
buvo sužeista ir jis buvo 
nuvežtas į ligoninę. Taip pat 
buvo sužeistas vienas Izraelio 
reporteris, kuris stovėjo netoli 
advokato. Policija suėmė 
pasikėsintoją, bet jo pavardės 
neišdavė. Sheftelio regėjimas 
sutriko, praneša AP žinių 
agentūra. 

Nauja da ta 

Dėl šių įvykių Izraelio 
Aukščiausiojo Teismo prezi
dentas Meir Shamgar paskyrė 
nauja apeliacijos datą — 1989 m. 
gegužės 4 d., Anksčiau buvo 
paskirta Demjanjuko apeliacijai 
gruodžio 5 d. AP reporteris pažy
mi, jog pasikėsintojas buvo nuo
latinis žiūrovas Demjanjuko 
teismo sesijose. Itim žinių 
agentūra praneša, jog tas 
pasikėsintojas, pribėgęs prie 
Sheftelio, pasakė: „Eitan mirė 
dėl tavęs, ir ištraukęs butelį 
aptėškė jo veidą rūgštimi. 

„Prievart inis nus ižudymas" 

Oficialiai pranešta, jog policija 
sako, kad Eitanas nusižudė. 
Nebuvo rasta jokio palikto 
raštelio. Policija sako. kad 
neįvyko kriminalinio veiksmo, 
tad jis tikrai yra nusižudęs. 
Tačiau Demjanjuko šeima 
galvoja, kad tai buvo „prievar
tinis nusižudymas". Neįtikė-

Tarptautinė žmogaus teisių 
gynybos organizacija Frankfur 
te įteikė skundą Vienoje vyks
tančiai Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijai 
dėl delegacijos ištrėmimo iš Ru
munijos. 

tina, kad po poros valandų būtų 
galima nustatyti, kad Eitanas 
pats nusižudė, sako Ed Nihnic, 
Demjanjuko gynimo fondo orga
nizatorius. Eitanas. kuris 17 
metų buvo iškilus advokatas 
Izraelio distrikvo teisme, 
neturėjo pagrindo žudytis. Tik 
12 valandų prieš jo „nusižu
dymą", Clevelando advokatas 
David Eisler, kuris veda Dem
janjuko gynybos apgavimo bylą 
prieš Amerikos vyriausybę, 
kalbėjosi su juo ir jis buvo labai 
geroje nuotaikoje ir tikėjo, kad 
byla bus laimėta. 

Adv. Eitanas buvo labai ana-
listiškas, rimtas žmogus, geros 
sveikatos ir mylėjo savo šeimą. 
Jis manė laimėsiąs šią bylą 
pr ieš vyriausiąjį Teismą, 
pasakoja teis. Nishnic. Naują 
susidariusią padėtį turės ištir
ti speciali investigacijos komi
sija. Eitanas prieš porą dienų 
aplankė Demjanjuką ir pasikal
bėjimo metu kalėjime pasakė, 
kad jis tikrai yra nekaltas. 

Jis paliko žmoną ir du vaikus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Popiežius lankysis 
Vengrijoje 

Vatikano miestas. — Popie-
žius Jonas Paulius II priėmė 
Vengrijos vyriausybės ir vysku
pų kvietimą aplankyti Vengriją. 
Šio apaštalinio vizito data dar 
nėra nustatyta. Priimdamas 
kvietimą, Šventasis Tėvas 
Vengrijos respublikos prezi
dentui pasiųstame laiške 
reiškia viltį, kad apaštalinis 
vizitas patarnaus dar glaudes
nių santykių išplėtimui tarp 
vengrų tautos ir Apaštalų Sosto 
ir padės sustiprinti Vengrijos 
ka ta l ikų Bažnyčios narių 
tikėjimą. Vengrijos respublikos 
prazidentas, kviesdamas popie
žių aplankyti Vengriją, iš savo 
pusės, buvo pažymėjęs, kad šis 
apaštalinis vizitas sukels didelį 
džiaugsmą ir pasitenkinimą 
Vengrijos katalikuose ir krašto 
visuomenėje. Iki šiol popiežius 
lankėsi tik viename Rytų 
Europos krašte. Lenkijoje. 

— Hartfordo, Connecticut 
gyventojai, pirmą kartą išrinko 
žydą ortodoksą advokatą Joseph 
Lieberman į Amerikos senatą. 

— Londone pirmieji labo
ratorijos patikrinimai ir teismo 
ekspertai Anglijoje mano, jog 
per Škotiją skridęs lėktuvas sus
progo ore nuo jame padėtos bom
bos. Surastas lagaminas ir jo 
likučiai po patikrinimo labora
torijoje rodo, kad turėjo būti 
bomba, nes rastos skeveldros 
rodo aštrų sprogimą, bet ne 
eilinį lėktuvo skilimą, kaip kad 
buvo sakoma anksčiau. 

— Izrael io kareiviai vėl 
sužeidė 16 palestiniečių okupuo
toje dalyje, kaip praneša arabų 
ligoninės spaudos skyrius. 

— Iranas išleido iš kalėjimo 
anglą Nicholas Nicola, kuris 
buvo suimtas 1986 m. už turė
jimą ginklo, kai jis keliavo Irano 
žemėje. 

— B e i r u t e pr ieš me tus 
pagrobtos dvi prancūzų mergai
tės — 6 ir 7 metų Marie ir 
Virginie Valente, kaip grobikai 
šią savaitę pranešė, kad lėktuvu 
skrenda į Paryžių, yra netiesa, 
nes jos net ir po trijų dienų neat
vyko į Prancūziją. Nežinia, kur 
jas grobikai išvežė, ir kada jas 
paleis į laisvę. 

— Bulgarija Kalėdų dieną 
sustabdė Laisvosios Europos 
radijo transliacijų trukdymą, 
praneša radijo stoties parei
gūnas Bob Redlich iš Miunche
no. 

— Jugoslavijoje sustreikavo 
traukinių darbininkai, kurie 
reikalauja lOOVc padidinti atly
ginimus ir pagerinti gyvenimo 
sąlygas. 

— Čilės vyriausybė pirmą 
karta po 15 metų sutiko pradė
ti pasitarimus su opozicijos 
atstovais, kurie reikalauja, kad 
būtų greičiau įvesta pilnutinė 
demokratija. 

— Argentijoje per 5 metus 
penktas generolas perėmė ka
riuomenės štabo viršininko 
pareigas po nepasisekusio su
kilimo prieš vyriausybę, kuris 
laikomas pačiu didžiausiu. 

— Washingtone vyriausybė 
įvedė 100^ tarifo mokesčius už 
importuojamą mėsą ir kitus 
gaminius iš Europos , kai 
Europa uždraudė importuoti 
Amerikos mėsos gaminius , 
kurių augimas buvo maitintas 
hormonų pagalba. 

Maskva . — Kremliaus vy
riausias ideologas, artimiausias 
Gorbačiovo bendradarbis, savo 
kalboje Kazanėje, kur i buvo 
atspausdinta „Pravdoje", kaip 
praneša AP žinių agentūra, 
puola kai kuriuos laikraščius, 
„spausdinančius sensacijas ir 
neturinčius faktų iš prezidento 
Gorbačiovo politinės viešumo 
programos". 

Komunistų Politbiuro narys 
Vadimas Medvedevas, kuriam 
pavesta ideologinė komunizmo 
sritis ir propaganda, pasakė, jog 
nebus sumažinta spaudos ir 
kitų komunikacijos priemonių 
kontrolė. „Žmonės domisi isteri
ja, sensacijomis, destruktyvinės 
krypties pareiškimais, pyktį iš
liejančiais pasisakymais, netu
rinčiais įrodančių faktų ir sto
kojančiais profesionalizmo So
vietų spaudoje" , kalbėjo 
Medvedevas Kazanės partijos 
vadams. 

Spaudos į s ta tymas 

Spaudai yra parašytas naujas 
įstatvmas, kalbėjo jis, bet joks 
į s t a t y m a s negal i a t imt i 
pilietines pareigas, partijos 
vadovaujančių žmonių atsakin
gumą spaudai, niekas to negali 
nuimti nuo žurnalistų, kurie 
privalo skelbti partijos poziciją. 
Medvedevo pasisakymai šioje 
gruodžio 23 ir 24 dienų konfe
rencijoje buvo atspausdinti šio 
pirmadienio „Pravdoje". 

Valstybės kontroliuojamoje 
spaudoje ir dabar susidariusioje 
atmosferoje yra rašoma laisviau 
ir spausdinama tokia medžiaga, 
kur i buvo draudžiama 
Gorbačiovo pirmtakūnų. Bet 
kai perėmė partijos ideologinę ir 
propagandos aparato kontrolę 
Medvedevas, jis aiškiai pasakė, 
jog glasnost — didesnio atviru
mo bei viešumo politika, turi 
ribas. Neseniai savo spaudos 
konferencijoje jis pasakė, kad 
nebus spausdinami rašytojo 
Solženytsino raštai, kadangi jis 
jais nuvertino sovietų visuome
nę. Daugel is rašytojų ir 
žmogaus teisių veikėjų prašė, 
kad Nobelio laureato veikalai 
būtų a t spausd in t i Sovietų 
Sąjungoje. Ilgai j iems teko 
laukti, kol pagaliau buvo pa
sakyta ne. 

Maskva kaltina Pabaltijo 
spaudą 

Bet Medvedevas kritikavo ir 
partijos tuos narius, kurie 
nenori, kad Gorbačiovo refor
mos pasisektų. Jis pasakė, kad 
dabar partijos vadovybė bando 
laikytis vidurio linijos tarp tų, 
kurie nenori reformų ir tų, 
kurie nori per greitai jas įgyven
dinti. Medvedevas nepaminėjo 
tų laikraščių pavadinimų, ku
riuos jis kritikavo, bet manoma, 
kad tai buvo du savaitraščiai — 
„Maskvos žinios" ir „Ogonijok". 
Kitoje spaudoje yra vengiama 
atvirai rašyti apie praeitį ir 
dabartį, nebent nebeišvengia
mas visuomenės spaudimas, 
tada tik parašoma „Pravdoje" ir 
„Izvestijose". 

Žurnalistai Maskvoje prime
na, kaip rašo New York Times, 
jog Pabaltijo respublikose laik
raščiai daug atviriau pasisako 
prieš Maskvos hegemoniją; 
panašiai yra Armėnijoje ir 
Azerbaidžane. Oficialioji Mask
vos spauda kaltina tų respub
likų spaudą, kad ji ten kelia 
nesantaiką tarp tautybių. 

Naujos blankos 
Washingtonas . — Pajamų 

mokesčių t a r n y b a pradėjo 
išsiuntinėti 101 milijonui ame
rikiečių mokesčių formas. Kai 
kurie mokesčių mokėtojai gaus 
sk i r t i ngas b l ankas , negu 
praei tyje , papras tesnes už 
praeitųjų metų blankas. 1986 
m. įstatymas, kaip žinoma, 
pakeitė daug dalykų — eli
minavo įvairius atskaitymus, 
sumažino mokesčius ir padidino 
s t anda r t in ius a t ska i tymus . 
Mokesčių mokėtojai, kurie 
anksčiau naudodavo ilgą 1040 
formą, dabar galės pasinaudoti 
paprastesne forma 1040A. Pati 
paprasčiausia forma 1040EZ 
lieka nepakeista. 

— Maniloje Filipinų pre
z identė priėmė 25 naujų 
generolų priesaiką, kurie yra iš 
visų kariuomenės dalių. Šiuo 
metu esama ginkluotose 
pajėgose 160.000 karių. 

Lietuvos ,,Žalieji" 
Dotnuva. — Žemdirbystės 

ins t i tu te įvyko Lietuvos 
„Žaliųjų" steigiamoji kon
ferencija, kurioje dalyvavo eko
logijos specialistai ir įvairių 
žemės ūkio šakų žinovai. Per 
dvi dienas jie svarstė, kaip ap
saugoti Lietuvos gamtą bei visą 
aplinką nuo taršos. Dideli pavo
jai susidarė ne tik Nemunui, bet 
ir kai kuriems Lietuvos ežerams 
ir Baltijos jūrai. Lietuvoje tokių 
ekologiškai pavojingų vietų 
esama net 220. Kai kurių 
padėtis labai liūdna. Lietuvos 
jaunimas pasiryžo išsaugoti 
Lietuvos gamtą su vyresniųjų 
talka bei patyrimu. Lietuvos 
„Žalieji" yra Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio dalis. 

Steigiamoji konferencija Kė
dainiuose įkūrė šią visuome
ninę organizaciją, nustatė veik
los programą ir ragina visus 
gyventojus saugoti Lietuvos 
gamtą. Juos pasveikino Sąjū
džio atstovas rašytojas Vytautas 
Petkevičius. Įsteigtas taip pat ir 
žaliasis fondas. Viena pirmųjų 
tą fondą parėmė poetė Janina 
Degutytė, paaukodama tūks
tantį rublių. Fondą remia moks
lininkai, kultūrininkai, darbi
ninkai, tarnautojai, studentai ir 
net moksleiviai. Gamtos ap
saugos draugijos komisijos 
įvairiose vietose prašo lietuvius 
prisidėti prie savo aplinkos 
gerinimo. Rėmėjams yra sutei
kiamas ženklas — gairelė. Da
bar dėmesys ypač skiriamas 
Kauno valymo įrengimų staty
bai. Pasirodė ir reklaminių lei
dinių ekologijos reikalu. 

KALENDORIUS 

G r u o d ž i o 29 d.: Tomas 
Becket, Agapė, Gajutė, Sur
vilas. Gražvydas, Gentvainas, 
Teofilė. 

Gruodžio 30 d.: Eugenijus, 
Sabinas. Dovydas. Irmina, 
Gedrime. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27. 
Temperatūra dieną 22 1., nak

tį 9 1. 
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VYČIAI DETROITO 
MIESTE 

Sveikiname naująją Lietuvos 
Vyčių Centro valdybą! 102-sios 
kuopos delegatai Visuotiniame 
suvažiavime Washingtone buvo 
Garbės narys Robertas Boris, 
kuris talkino suorganizuoti de
monstracijas prie sovietų amba
sados, Vincas Boris, dirbęs prie 
suvažiavimo rengimo darbų, bei 
Jonas ir Dana Stanievich, Juo
zas ir Ieva Stark, ir pirmi
ninkas Gus Baibak. 

Clevelande surengtan Vidurio 
Centro apygardos suvažiavi-
man nuvyko Dana ir Pranas 
Bunikiai, pirm. G. Baibak, bei 
Juozas ir Marijona Guerrero. 
Čia jiems teko susitikti su 
naująją Lietuvos Vyčių Centro 
valdybos p i rmininke Ona 
Wargo. Linkime geros kloties 
atsakingose pareigose. 

Sveikiname naują apygardos 
pirmininką Joną Baltrų ir ka
denciją ką tik baigiusią Pranę 
Petkuvienę, kuri neseniai buvo 
nominuota Garbės narystei. 
Apygardos suvažiavimas bei 
maldos diena gražiai praėjo, 
esame dėkingi rengėjams, 
Clevelando 25-tajai kuopai. 

Spalio mėnesį kuopos nariai 
dalyvavo Šv. Morkaus parapi
joje klebono kun. Stanislovo at
našautose Mišiose. Po Mišių 
Jonas ir Dana Stanievich 
surengė kun. Stasio Harsens 
saloje esančiame vasarnamyje 
susibūrimą. Po pietų restorane 
susirinkome namuose palošti 
kortomis. 

Kun. Stanislovas su kardino
lu Szoka buvo nuvykę j Romą 
dalyvauti naujojo Lietuvos kar
dinolo įvesdinimo iškilmėse. Čia 
su kitais lietuviais buvo pagerb
tas naujasis kardinolas Vin
centas Sladkevičius. 

Užuojauta Danai Bunikis, 
neseniai jos a.a. broliui Ed. 
Nausėdai po sunkios ligos 
išvykus į Didžią kelionę. 

Meriutė 

VEIKLŪS NEW YORKO 
VYČIAI 

Great Neck Lietuvos Vyčių 
109-tosios kuopos nariai Mari
ja ir Antanas Kober, Žukai, 
Anelė ir Petras Povilaitis bei Al 
Wesey lapkričio mėnesį daly
vavo Juozo Boley-Bulevičiaus 
pagerbime. Brooklyne. Prele
gentų buvo linksmas bei di
namiškas kalbėtojas Juozas 
Laučka iš Washington, DC. Šią 
šventę surengė Lietuvių Katali
kių Moterų kultūros draugija. 
Be kitų skaitymų, J. Boley kal
bėjo apie įdomesnius įvykius il
game, ištvermingame savo vy-
tiškame gyvenime. Džiaugia
mės, kad jis buvo taip pagerb
tas, nes pažįstame jį kaip labai 
dosnų individą, lietuvį patriotą. 
Dievo ištikimą tarną, ir labai 
gerą aktorių. Jis tikrai vertas 
Lietuvos Vyčių Garbės nario 
vardo. 

Sveikiname Eufemiją Cibas, 
neseniai išrinktą Great Neck 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkės pareigoms. 

1989-tųjų metų kuopo? valdy-
bon išrinkti šie asmenys: pir
mininkas Al Wesey, vicepirm. 
Bill Statkevičius, sekretorė 
Marija Wesey, finansų sekr. 
Jean Mactutis , iždininkė 
Juozapina Žukas, bei kultūrinių 
reikalų komiteto pirmininkė 
Stasia Wain. Renginių komi
tetas Morta Krug, Birutė Fuchs, 
Clara Wasoleck, Beatriče 

Jamison ir Amelia Mileskie, 
sutiko šias pareigas vykdyti ir 
šiais metais. 

Washington, DC, vykusiame 
Lietuvos Vyčių Visuotiniame 
suvažiavime „Vyčio" vyriausios 
redaktorės pareigoms buvo pa
skirta Marija Kober. Linkime 
jai geros kloties atsakingose 
pareigose. 

MICHIGANO VYČIAI 

Ketur ios Southfield, MI, 
79-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
narės nuvyko į Vidurio Centro 
apygardos surengtą metinį su
važiavimą bei maldos dieną Cle
velande. Tai kuopos pirmininkė 
Magdalena Smai l is , Sofija 
Zager, Ona Uždavinis ir Birutė 
Janus. Tikėjomės kelionėje pa
sidžiaugti gražia rudens gamta, 
bet visą savaitgalį lijo, tik 
sekmadienio ry te , t rumpai 
pasirodė saulutė. Vis dėl to, 
buvo miela susitikti su senais 
draugais. Pasidalinome organi
zacinėmis žiniomis ir išsirin
kome naują apygardos valdybą, 
kurion trečiosios vicepirminin
kės pareigoms buvo išrinkta 
Ona Uždavinis. 

Tą sekmadien į Lourdo 
Motinos Marijos koplyčioje, po 
ypatingai skanių pietų, įvyko 
mirusiųjų Vyčių prisiminimo 
apeigos. Mirusiųjų sąrašas 
kasmet didėja, jų yra daugiau 
negu šimtas. Juos bandome pri
siminti visuomet, ne tik šioje 
metinėje šventėje. 

Lapkričio 6-tą dieną Dieviškos 
Palaimos parapijos kultūri
niame centre įvyko mūsų kuo
pos ruden in i s fest ival is . 
Rengimo komitetas jau septintą 
valandą ryto, nors ir siautė pir
moji žiemos sezono sniego pūga, 
kepė kugelį ir kitus skanumy
nus. 

Dienai pasibaigus, džiaugė
mės finansiniu festivalio 
pasisekimu. Ir vėl kuopos iždo 
knygas galėsime juodu rašalu 
pildyti! 

Bee Jay 

PENNSYLVANIJOS 
VYČIAI 

Mūsų Lehigh Valley 63-čioji 
Lietuvos Vyčių kuopa didžiuo
jasi jauniausia nare Janet Pet-
tit. Janet Visuotiniame suvažia
vime Washingtone atl iko 
programą fortepijonu, jai buvo 
įteikta 600 dolerių stipendija. 
To suvažiavimo metu Ed ir 
Rober tas Klovai dalyvavo 
demonstracijoje prie sovietų am
basados. Tuo būdu buvo išreikš
tas pageidavimas laisvės 
Lietuvai. Buvo nutarta Romos 
lietuvių kolegijai bei naujai su
kurtai „Gintaro" apygardai pa
aukoti nemažas sumas pinigų. 
Mūsų kuopa įsijungė į šios 
apygardos veiklą ir globojo 
apygardos suvažiavimą, įvykusį 
lapkričio 6-tą dietą. 

63-čios kuopos 1989-tųjų 
veiklos metų valdybą sudaro: 
pirmininkas Jokūbas Zansitis, 
vicepirm. Juozas F. Ogint, 
protokolų sekretorė Marija 
Sockel, finansų sekr. Ona Won-
sock, iždininkas Robertas 
Klova, tvarkdarys Karolis 
Buzas, bei patikėtiniai Jonas 
Lushis ir Valerija Smickle. 

Gruodžio 11-tą dieną 63-čioji 
kuopa surengė Kūčių vakarienę 
Easton miesto Šv. Mykolo 
parapijos patalpose. Rengimo 
komiteto pirmininkei Floren
cijai Buzas talkino jos vyras 
Karolis, o taip pat Andrius 
Sabol ir Juozas Ogint. 

Gegužės gale planuojame 
surengti Rūtos balių. 

Kuopos steigėjas ir poetas 
Leonas Meshauk dabar gydosi 
U.S. Veterans Hospital, East 
End Blvd., Wilkes Barre, PA 
18703. Nors jis ir negali 
lankytojų priimti, rašykime 
jam, linkėkime greitai pasveik
ti. 

Joseph O. 

Red. Visus „Vyčių veiklos" 
straipsnius iš anglų kalbos iš
vertė Aleksandras Pakalniš
kis, Jr. 

„ŠVYTURIO" JŪRŲ 
ŠAULIŲ KUOPOS 

BENDROS KŪČIOS 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
moterų vadovės Onutės Selenie-
nės vadovaujamos sesės šaulės 
gruodžio 18 d. 12:00 vai. Šv. An
tano parapijos salėje suruošė 
t radicines bendras kūčias , 
kuriose dalyvavo a r t i 100 
asmenų — šaulių ir svečių. 

Salės priekyje stovėjo šiaudi
nukais papuošta Kalėdų eglutė 
ir prie jos dvi žvakės; stalai pa
dengti dekoruotomis staltie
sėmis, papuošti gėlėmis. 

„Švyturio" j . šaulių kuopos 
pirmininkas Bronius Valiu
kėnas kuopos vardu pasveikino 
atvykusius į šias tradicines jū
rų šaulių kuopos ruošiamas 
Kūčias, kvietė: , ,Norėdami 
palaikyti šią brangią ir šventą 
tradiciją, ir p r i s im indami 
paliktuosius artimus, brolius ir 
seses okupuotoje Lietuvoje, 
šauliai jungiasi į vieną didelę 
šeimą ir bendrai švenčia šias 
šventes, kuriose mums iškyla 
tėviškės ilgesys ir prisimenami 
Kūčių vakaro papročiai. 

Mums, lietuviams, šios tradi
cinės Kūčios yra ne tik religinė, 
bet kartu ir taut inė šventė, 
kurioje prisimename ir pager
biame žuvus ius ir dabar 
kovojančius dėl Lietuvos 
laisvės". Pakvietė parapijos kle
boną kun. Alfonsą Baboną ir 

LŠST pirmininką Mykolą 
Abarių uždegti žvakutes. Vieną 
už žuvusius Kūrėjus savanorius, 
partizanus ir šaulius, kitą — už 
dabar kovojančius. 

Invokaciją ir maldą prieš 
Kūčias sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. Sveikino ir LŠST pir
mininkas Mykolas Abarius. 

Kūčias pradėjome kalėdai-
čiais-plotkelėmis, kurias dali
nomės vieni su kitais, linkė
dami linksmų švenčių. 

Lietuvių Bendruomenės Mi-
chigano apygardos ir Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos Detroito 
skyriaus pirmininkas Vytautas 
Kutkus, kruopščiai surinktais 
duomenimis iš 1861 m. „Šauliš-
kio Senelio, Lietuvių Enciklope
dijos ir Jono Balio redaguotos 
tautosakos, nuosekliai papa
sakojo apie Kūčias Lietuvoje, su 
jomis susijusiais burtais. 

Muz. Stasio Sližio vado
vaujami visi giedojome: „Tyliąją 
nak t į " , ,,Gul šiandieną", 
„Piemenėliai" ir „Sveikas Jė
zau". 

Kuopos pirmininkas Bronius 
Valiukėnas padėkojo parapijos 
klebonui už patalpas Kūčioms ir 
sukalbėtą maldą, LŠST pirmi
ninkui Mykolui Abariui už 
tartą žodį ir sveikinimą, Vy
tautui Kutkui už turiningą ir 
įdomią paskaitą, muz. Stasiui 
Sližiui už pravedimą bendro gie
dojimo, Moterų vadovei Onutei 
Selenienei ir jos talkininkėms 

„Christmas Around the World" parodoje Onė Adomaitienė (kairėje) ir V a l ė 
Zubavičienė. 

Lietuviai Floridoje 

Sunny Hills, FL 
LAISVĖJANČIAI 

LIETUVAI - 4,000 
DOLERIŲ 

Gruodžio 9 LB Sunny Hills 
apylinkės valdyba sukvietė 
tautiečius į Community centrą, 
pažiūrėti VIII Tautinių šokių 
šventės filmo. Ta proga apyl. 
pirm. Onė Adomaitienė perskai
tė iš JAV LB kr. v-bos gautą 
raštą, kuriuo prašoma aukoti 
besilaisvinančiai Lietuvai. Raš
tą skaityti baigus, Onės komen
tarai buvo maždaug tokie. Rei
kalas labai svarbus, skubus, 
vertas išskirtinio dėmesio. 
Aukokime dosniai. Bet, antra 
vertus, nerodykime pirštu į 
vienas kitą. Neprikaišiokime 
tiems, kurie šiuo metu aukoti 
negalės, arba kurie aukos po 
mažiau. Palikime kiekvienam 
savo reikalus susitvarkyti pagal 
savo sąžinę ir finansinį pa
jėgumą. 

Kai po 9 dienų nuo rašto per
skaitymo sėdu prie mašinėlės 
(XII. 18), prieš mane guli 25 
aukotojų sąrašas. Suaukota 
suma — 3,970 dol. Kadangi iki 
šiol jau žinomas vienas aukoto
jas, savo įnašą pasiuntęs JAV 
LB kr. valdybai, tai bendra Sun
ny Hills lietuvių aukų suma jau 
peržengė 4,000 dolerių slenkstį. 

Štai aukotojų sąrašas: Anelė 
ir Klemensas Žukauskai — 
1,000 dol. (toliau „dol." san
trumpos neberašysiu); Po 500 — 
Ona ir Vytautas Baltučiai, 
Laima ir Jurgis Savaičiai; Po 
200 — Onė ir Jonas Adomaičiai, 
Liucija ir Vladas Adomavičiai, 
kun. Leonardas Musteikis, Juli
ja ir Algirdas Nakai, Valė ir 
Jonas Zubavičiai; Po 100 — 
Gana ir Algis Čekauskai, Povi
las Grigalauškas, Pranas Janu
lis, Stasė ir Vytautas Maciai, 
Bronė ir Alfonsas Naka i . 
Danutė ir Alfonsas Vėlavičiai; 
Po 50 — Stasė Estkienė, Jane 
ir Jonas Macijauskai, Ona ir 
Juozas Peleckiai, Marta ir Ed
vinas Okai, Rūta ir Albinas 

už Kūčių paruošimą, p. Kilmo-
nienei už Kūčioms paaukotus 
skanius grybus, svečiams už 
gausų atsilankymą; palinkėjo 
visiems linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų. Kūčios buvo gerai paruoš
tos ir pakilioje nuotaikoje pra
vestos. Padėka priklauso „Švy
turio" jūrų šaulių kuopos pirmi
ninkui Broniui Valiukėnui, mo
terų vadovei Onutei Selenienei 
ir ta lk ininkams bei talki
ninkėms. 

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REMTI BŪRELIS 

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelių 55-56 vadovui Kazimie
rui Sragauskui mirus, jo darbą 
perėmė Stasio Butkaus šaulių 
kuopos pirmininkas Eduardas 
Milkus gyv. 1233 Dragoon St., 
Detroit, MI 48209. Tel. 
8 4 1 °°31 A. Grinius 

Strazdžiai, Albina ir Jonas 
Vyšniauskai; Po 20 — Albertas 
Kvečas, Juozas Pileckas: Po 10 
— Elena Lukienė, Juozas Simin-
kas, Juozas Zoruba. 

Čia turiu pabrėžtinai primin
t i , nors ne kartą anksčiau esu 
rašęs, kad Sunny Hills gyvena 
nepilna šimtinė žmonių, dalis jų 
(ir šiuo metu) kur nors keliau
ja , keletas serga. Tuo tarpu per 
LB apylinkę aukojo maždaug 
pusė tautiečių. Kiti paaukos vė
liau per LB apylinkę, ar pasiųs 
į centrą. Gal ir nebebus tūks
tant in inko ar penkiaš imt i 
ninkų, bet spėju, kad iki penkių 
tūkstančių dolerių Sunny Hills 
lietuviai pritrauks. Jeigu tokia 
proporcija aukos St. Petersbur-
go, Miami ir visų Atlanto 
pakraščio „Beachių" tautiečiai, 
vien Floridos lietuviai sudės 
ketvirtį milijono. Su aukom atė
ję pirmieji, ar beveik pirmieji, 
lauksime didesnių te lkinių 
rezultatų. 

LB VALDYBA 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS 

Kaip ankstesnėj kor-joj esu 
minėjęs, lapkričio 13 „stebuk
lingai" išrinkta LB apylinkės 
valdyba. Susirinkusi posėdžio 
lapkričio 28, ji šitaip pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkė antrai 
kadencijai lieka Onė Adomaitie
nė, vicepirmininkas — Vytautas 
Macys, vicepirm. spec. reika
lams — Jonas Vyšniauskas, 
sekr. Julija Nakienė, iždininkas 
Jurgis Savaitis, parengimų 
vadovė — Valė Zubavičienė. 

Reikia pasidžiaugti , k ad 
valdyba pačioje kadencijos 
pradžioje jau smarkiai pasidar
bavo, telkdama pinigus laisvė
jančiai Lietuvai. Kad vajus pasi
sektų, rūpinosi visi šeši 
valdybos nariai, bet daugiausia 
paidarbavo pirm. O Adomaitie
nė ir ižd. J. Savaitis. 

LIETUVIŲ SĖKMĖ 
KALĖDINĖJ PARODOJ 

Panama City, Junior Museum 
patalpose lapkričio 27 atidaryta 
paroda, pavadinta Christmas 
Around the World. Tarp apie 10 
kitų tautybių, dalyvavo ir Sun
ny Hills lietuviai, įsirengę 
šiaudinukais papuoštą Kalėdų 
eglutę. Per oficialų parodos ati
darymą, gruodžio 1, lietuvius at
stovavo dvi LB apyl. v-bos na
rės, pirm. O. Adomaitienė ir pa
rengimų vad. V. Zubavičienė, 
apsirengusios tautiniais rū
bais. Susirinko apie 200 žmonių. 
Kai kurie mūsų atstoves apie 
Lietuvą klausinėjo, o kiti ir 
patys savo žinojimu bei tarp
tautine orientacija lietuvaites 
stebino. 

Gruodžio 10 O. Adomaitienė 
parodoje turėjo susitikimą su pr. 
mokyklų vaikučiais. Pradžioje 
kepė lietuviškus sausainius, 
kad juos pavaišintų. Vaikai 
buvę smalsūs ir drąsūs, kaišioję 
pirštelius į ruošiamą tešlą, 
viską norėję žinoti, visko klau
sinėję. Tokiai a tmosfera i 
susidarius, buvo proga Onei ex 
promptu pakalbėti apie Lietuvą, 
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paaiškinant jos geografinę 
padėtį (panaudojusi gaublį), 
kokiom priemonėm ji iš Ameri
kos pasiekiama, ir pagaliau šiek 
tiek apie politinę būklę. Susi
domėjimas buvęs didelis. 

Gruodžio 16, TV - 1 3 davė ne
trumpą (apie dviejų minučių) 
vaizdinį reportažą apie 
įdomiausius parodos ekspo
natus. Nepamenu, prie kieno 
eksponatų sustojo pirmiausia, 
bet antroj vietoj rodė ukrainie
čių, trečioj lietuvių ir ketvirtoj, 

regis, japonų eglutes, kaip origi
naliausiai papuoštas. Reporta
žas įpintas į to vakaro 6 ir 10 
vai. žinias. 

Junior Museum yra Jenks g-
je, tarp 23-čios ir Airport 
g-vių. Atidaryta tarp antrad. 
— penktad. nuo 8:30 v.r. iki 
4:30 pp. Alfonsas Nakas 

DR. LINAS A. SIDRYŠ 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

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

436-5566 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St 
Tel. 4220101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9: antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

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

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

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

Kabineto tai. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų 
>>• hemoroidų gydymas 

5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr, ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, U 
i mylia ; vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

T a i . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 ik' 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sulų 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tai. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8 5 2 0 8 8 9 
Vai pirm , antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Soecialybe — Vidaus ir plaučių ligos 
2636 W. 71 st. St., Chicago, M. 

Tai.: 436-0100 
11800 Southvvest Highway 

Palos Heights. III. 60463 
(312)361-0220 (312)361-0222 

Dt. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . 776-2880. rez. 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D. , S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 585-7755 

< 



Ryžtingumo pavyzdys 

ESTIJA 
Jungtinis Pabaltiečių komite

tas Washingtone padarė visiems 
patarnavimą, išleisdamas is
torinį Pabaltijo kalendorių, pa
vadintą: „1988 Baltic History 
Calendar". Tai sieninis kalen
dorius su atžymėtomis savaitės 
dienomis, o šalia įrašytos is
torinės datos svarbesnių įvykių, 
surištų su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos praeitimi ir dabartimi. 
Čia kaip tik atžymėta, kad nuo 
šių metų pabaigos iki 1989 
metų sausio 4 d. Australijoje, 
Melbourno mieste, vyks 
Pasaulio estų festivalis. Estai 
moka rengti tokius festivalius ir 
panašias iškilmes. Dar nepri
klausomybės laikais estai buvo 
pakvietę lietuvius laikrašti
ninkus į savo dainų šventę 
Taline. 

Estija paskutiniu metu at
kreipė ypatingą dėmesį ne vien 
pabaltiečių — lietuvių ir latvių, 
bet viso pasaulio, būdama 
mažiausia Pabaltijo valstybė, o 
parodydama tokį ypatingą ryžtą 
kovoti dėl savo nepriklau
somybės su grobuoniškuoju 
milžinu — Sovietų Sąjunga. Tas 
jų ryžtas laimi ypatingas mūsų 
visų simpatijas ir dėmesį. Mums 
norisi daugiau žinoti apie juos 
ir jų darbus. 

Gorbačiovo atvykimo proga 
pabaltiečiai ir kiti suruošė de
monstracijas prie Jungtinių 
Tautų. Tas pabaltiečių susibū
rimas dar buvo vadinama Pa
baltiečių vigilija. Čia vysk. P. 
Baltakis kalbėjo maldą, prašy
damas laisvės. Tą gruodžio 7 d. 
pabaltiečiai dalino savo atsi
šaukimus. Estai dalino kelių 
puslapių sąlanką, kur buvo pa
teikiamos pagrindinės informa
cijos apie jų kraštą ir apie jų pa
dėtį okupacijoje. Čia buvo 
pažymėta, kad Estijoje, 1979 m. 
turinčioje 1,450,000 gyventojų, 
1939 m. tebuvo tik 12% gyven
tojų kitataučių, ne estų, o patys 
estai sudarė 88% visos Estijos 
gyventojų. Praslinkus 39 okupa
cijos metams, 1979 metais, Es
tijoje jau buvo 36% kitataučių, 
daugiausia rusų, o pačių estų 
buvo dar likę 64%. Dar blogiau 
pačioje sostinėje Taline, 
kuriame pagal 1979 m. duome
nis gyveno 480,000 žmonių, 
1939 m. estų buvo 86%, o kita
taučių — 14%. Bet po keturių 
okupacijos dešimtmečių Talino 
pusė gyventojų jau buvo kita
taučiai, daugiausia — rusai. Da
bar dar blogiau. Rusų tiek pri-
gabenta, kad pačioj Estijoj estai 
darosi gyventojų mažuma. Dėl 
to ir minėtas estų atsišaukimas 
pradedamas žodžiais: „Turė
kime viltį, kad kiekviena tauta, 
esanti už geležinės uždangos, 
bus laisva. Tikėkimės, kad tokia 
diena greit ateis". 

Atsišaukime pabrėžiama, kad 
Estija tapo okupacijos auka 
Stalino-Hitlerio susitarimo. 
Atsišaukime pažymima, kad 
Estija yra rytiniam Baltijos 
jūros pakrašty, kad čia estai 
gyvena nuo 2,000 metų prieš 
Kristų. Estai buvo laisvi iki 13 
šimtmečio, kada jie tapo besi
keičiančių okupacijų auka. 

Baigiantis I pasauliniam 
karui, estai atkovojo laisvę, iš
vydami bolševikus. Estija tapo 
nepriklausoma ir jau 1921 m. 
rugsėjo 22 d. buvo priimta į Tau
tų Sąjungą, tuo tarpu Sovietų 
Sąjungą savo nariu Tautų 
Sąjunga tepriėmė tik 1934 m. 
rugsėjo 18 d. 

Estija didžiuojasi, kad buvo 
viena iš pirmųjų ribose sutei
kusi kul tūr inę autonomiją 
mažumoms, net duodama fi
nansinę paramą mažumų mo-

Nepriklausomybės metais 
tarp abiejų pasaulinių karų 
Estija įstengė padvigubinti savo 
visą produkciją ir švytėjo savo 
ekonominiu gyvenimu Vakarų 
Europoje. Deja, jau baigiantis 
pirmiems okupacijos metams 
1941 m. birželio mėnesį Mask
va deportavo 60,000 Estijos 
gyventojų, taigi daugiau kaip 
5%. Daugelis buvo nužudyta, 
dar daugiau išsiųsta į vergų dar
bų stovyklas. Per pirmą okupa
cijos dešimtmetį Estija neteko 
daugiau kaip 350,000 gyven
tojų. Daugelis žuvo darbo lage
riuose ištrėmime, kai kurie žuvo 
begindami savo kraštą. 

Estams nemaža paguoda, kad 
vakarų demokratijos nepripažįs
ta Estijos inkorporavimo. Visi 
JAV prezidentai stipriai parėmė 
Estijos teisę būti laisva. Estai 
džiaugiasi, kad ir Europos 
parlamentas savo rezoliucijomis 
remia Estijos laisvę. New Yorke 
veikia nepriklausomos Estijos 
konsulatas. Estams paguoda, 
kad jų šiaurinės srities gyven
tojai su geresnėmis antenomis 
gali pagauti Suomijos televiziją 
ir gėrėtis informacijomis, atei
nančiomis be okupanto cenzū
ros. Estų kalba yra ne slaviška, 
o priklauso suomių ugrių pro
kalbei, tai estai gali suprasti 
suomiškai. Estai lieka nesu
žlugę. Nors Estija tesudaro tik 
vieną procentą Sovietų 
Sąjungos darbo jėgos, ji įstengia 
pagaminti daugiau kaip 3% 
Sovietų gamybos. 

PENKIOS PASTABOS 
JONAS KIZNIS 

Esta i nusiskundžia, kad 
okupantas kasmet vis daugiau 
jaunų estų išsiunčia kur dirbti 
Sovietų Sąjungos gilumoje, o į 
Estiją vis daugiau atgabenami 
rusai, kurie čia džiaugiasi aukš
tesniu gyvenimo standartu. Tas 
rusų plūdimas, estų išsiuntimas 
ir uoli rusifikacija sudaro labai 
didelę grėsmę Estijai. Veikles
nieji estų patriotai okupantų 
kietai engiami. Dr. Juri Kukk 
1981 m. kovo mėn. paslaptin
gomis aplinkybėmis mirė sovie
tų lageryje, praslinkus tik 
kelioms savaitėms nuo atsiun
timo į tą lagerį. Sovietai net 
nesutiko jo žmonai atiduoti 
nukankinto vyro lavoną palai
doti Estijoje. 

Antrą kartą bolševikams už-
plūstant Estiją, daugelis ryž
tingų vyrų priešinosi ir, negalė
dami atsilaikyti, pabėgo į vaka
rus. Dėl to laisvajame pasaulyje 
atsirado apie 100,000 estų 
pabėgėlių. 

Kiekviename didesniame 
JAV mieste yra estų sąjungos. 
Didžiausia New Yorke, toliau 
Los Angeles, Chicagoje, Bal-
timorėje, Washingtone ir tų 
miestų apylinkėse. 

JAV-se estai su savo tautiniu 
įnašu įsijungia į JAV visuo
menės gyvenimą. Kai JAV 
minėjo savo 200 m. sukaktį, net 
apie 20,000 estų buvo suvažia
vę į Baltimorę, Maryland. Jau 
penktas dešimtmetis, kaip 
okupantas naikina estų kul
tūrą, kraštą stengiasi apgy
vendinti vis naujais kolonistais. 
Estai jaučia mirtiną pavojų savo 
tautai ir pačiai Estijai. Jiems 
jau nebegalima ryžtingesnio 
priešinimosi atidėlioti. Aiškiai 
įžvelgdami pavojingą tikrovę, 
estai ir ryžosi skelbti savo nepri
klausomybę, kad galėtų sukont
roliuoti naujus kolonistų 
antplūdžius, stabdyti rusifika
ciją, pasiekti, kad tik tie Mask-

Kiekvienoj politinėj sistemoj 
yra du pagrindiniai partneriai: 
liaudis ir liaudies išnaudotojai. 
Tai itin akivaizdu bolševikinėj 
Sovietų Sąjungoj. Tačiau 
komunistų partija be paliovos 
įkyriai kartojo, gyrėsi, kad jos 
vienybė su liaudimi tvirta ir 
nesugriaunama. 

Kas buvo Vilniuje prieš trejus 
ar ketverius metus, negalėjo 
nepastebėti plačių raudonos 
drobės plakatų-transparentų, 
aukštai ištemptų skersai gatvių 
ar tarp namų su stambiais baltų 
raidžių įrašais, kurių tekstai 
skelbė komunistų partijos 
troškimus: partijos ir liaudies 
vienybė nuoširdi ir amžina, par
tija pasitiki liaudim, liaudis par
tija, partijos ir liaudies širdinga 
vienybe garantuoja kraštui 
saulėtą rytojų, liaudis dėkinga 
partijai už jos nuolatinį rūpestį 
laiduoti visam kraštui saugų, 
prasmingą gyvenimą ir taip 
toliau. 

Vargu ar liaudis dėkinga par
tijai, apsirūpinusiai turtingais 
įvairaus maisto sandėliais, spe
cialiom ligoninėm, įvairiom ki
tom privilegijom, liaudžiai tepa-
likta pustuščios maisto krau
tuvės, skurdūs tekstilės pro
duktai, dar nenešiota, bet jau iš-
klypusi avalynė. 

Kiekviena valdžia trokšta 
plačiųjų masių pritarimo, nes 
tai garantuoja jai saugumą, tęs
tinumą... 

Šiuo metu, kai Lietuvoje vyks
ta Persitvarkymo sąjūdžio orga
nizuoti šimtatūkstantiniai mi
tingai Vilniaus, Kauno ir kitų 
miestų aikštėse ar parkuose, į 
kuriuos suplaukia priespaudos 
varginti, teroro iškankinti Lie
tuvos gyventojai ir skanduoja 
Lietuva, Lietuva, Lietuva — 
laisvės Lietuvai. . . Partija 
negali apsimesti Lietuvos balso 
negirdinti. 

Jeigu Lietuvos komunistų 
partija iš tikrųjų trokšta vieny
bės su Lietuvos liaudimi, tai ji 
liaudies vienybę lengvai gali 
laimėti, jeigu ji klausys liaudies 
balso — Laisvės Lietuvai, skam
ba po visą Lietuvos kraštą! 

Antro pasaulinio karo pabai
gos perspektyva sukrėtė Lie
tuvą. Artėjanti Sovietų Sąjun
gos ir jos alijantų pergalė vėl 
lėmė Lietuvai Stalino bolševikų 
siaubingą okupaciją. Tikėtis 
respekto Lietuvos teisėtiem 
troškimam trijų didžiųjų — 
Roosevelto, Churchillio, Stali-
no-Teherano Jaltos konferenci
jose buvo maža vilties. Konfe

rencijos įvyko 1943 pabaigoj ir 
1944 pradžioje. Apie konfe
rencijų eigą, pasitarimus sklido 
gandai ir spėliojimai. Vieną iš 
iu noriu šia proga paminėti. 

Kažkuriame trijų didžiųjų 
posėdyje Teherane ar Jaltoj, ma
tyt, Stalinui pasitaikė patogi 
proga paklausti Rooseveltą ir 
Churchillį: O kiek gi popiežius 
turi divizijų? Nežinia, ką Stali
nui atsakė jo kolegos — du didie
ji. Atsakymas paaiškėjo tik po 
keliasdešimt metų, ne Roose
velto ir Churchilio suformuotas. 

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamas tikinčiuosius, 
skraido po visus kraštus ir kon
tinentus. Jį atvykusį į bet kurį 
kraštą sutinka šimtatūkstan
tinės ar net milijoninės minios, 
ne vien Romos katalikų Bažny
čios tikintieji dalyvaujajocele-
bruojamose pamaldose, klauso 
jo pamokslų, kėliajam ovacijas. 
Jei būtų Stalinas dar gyvas, 
matytų jis popiežiaus divizijas, 
jo milijonines armijas, ap
ginkluotas tobuliausiu nenu
galimu ginklu — žmogaus šir
dimi. 

Kristaus apaštalai laimėjo 
persekiojami. Jie skelbė meilę 
žmogui, artimui ir priešui. Jais 
patikėję pirmieji krikščionys, 
suvaryti į kolizėjų, cirkų arenas, 
buvo užleidžiami liūtais juos su
draskyti arba jiems nukirsdavo 
galvas ar prikaldavo ant kry
žiaus. Apaštalui Pauliui buvo 
nukirsta galva. 

Ką mes matome dabar, XX 
amžiui baigiantis. Po dviejų 
tūkstančių metų krikščionys vėl 
persekiojami, taipgi ir kitų reli
gijų tikintieji. 

Bolševikinio socializmo, stali-
nistinio modelio, ateistinių vals
tybių diktatoriai, pasiskelbę 
vedą tautas į turtingą, laimingą 
ateitį, įniko persekioti tikinčiuo
sius. Lietuvos krikščionis ateis
tiniai robotai grūda į kalėjimus, 
tremia Sibiran šalčio ir bado 
kančioms. Bažnyčias pavertė 
muziejais ar sandėliais, kont
roliuoja ir nustato skaičių 
stojančių į kunigų seminarijas, 
persekioja ir žudo kunigus, tei
kiančius religinius patarna
vimus tikintiesiems. Valsty
binis chuliganizmas siautėja ne
tramdomas. 

Vienas, iš Sibiro grįžęs Lie
tuvon, sarkastiškai pastebėjo: 
Lietuvos stalinistai išsinuoma
vo Sibirą iš Sovietų Sąjungos 
deportuoti ten tar iamus 
nusikaltėlius prieš bolševikinį 
terorą. 

Matome stulbinančią prie
šingybę: Kristaus apaštalai lai
mėjo pergalę meile, ateistai 
siekia bedievio — tikėjimo per
galės teroru. Tiesiog šiurpią 
nuostabą, su pasibaisėjimu 
kelia ateistų užmojis teroru per
auklėti žmogų, sukurti naują 
ateities žmogų. Kiekviena civili
zacija turi savo žmogaus modelį, 
išreiškiamą jo gyvenimo būdu. 
Koks būtų teroristinio socializ
mo perkurtas žmogus, jeigu jau 
nuo pat mažens vaikai 
mokyklose mokomi meluoti 
tėvam, išduoti juos ir drau
gus, nuo mažumės jie ruošiami 
išgamomis, savo tautos žlugdy-
tojais. 

Kristaus apaštalai laimėjo 
persekiojami, skelbdami meilę 
ir pagarbą žmogui. 

Lietuvos TSR konstitucijos 50 
straipsnis garantuoja Lietuvos 
piliečiam sąžinės laisvę — 
išpažinti bet kurią religiją arba 
neišpažinti jokios. 

Stalininių komunistų, kitaip 
sakant bolševikų, režimas pa
vienių asmenų įsitikinimų 
nepaiso, jie bet kokią religiją 
gali išpažinti, tik negali jos 
viešai skelbti, ją propaganda 
skleisti ir aiškinti. Stalinistams 
svarbu religinės bendruomenės, 
nes jos jiem pavojingos. Socializ
mo ateistų mokslas religinėse 
bendruomenėse sutirpsta kaip 
ledas saulėje. 

Romos katalikų Bažnyčios 
tarptautinė bendruomenė — 700 
ar 800 milijonų — yra jėga, kuri 
komunistų globalinėj strategijoj 
žymima priešu nr. pirmas. 
Komunistų partija šalia savęs 
nepakenčia kitos jėgos ir, jeigu 
tik pajėgia, visuomet ją 
sunaikins. 

Komunizmo ateistai siekia 
globalinės pergalės. Ši utopija 
juos apsvaigino, ir jie pradėjo 
garbint i s tabus, ne t ikrus 
dievus: techniką, mokslą, 
ideologiją, tarybinės santvarkos 
socializmą (kurio nebuvo) ir kl. 

Nors kelias ilgas ir pergalė ne
įmanoma, bet utopistai at
kakliai jos siekia: per mokyklas, 
švietimo institucijas ir visais 
propagandos būdais ateistiniai 
mokytojai, intelektualai, propa
gandistai bando sunaikinti žmo
gaus transcendentinius troš
kimus. Tačiau atsitiko tai, ko, 
matyt , ateizmo utopistai 
nelaukė: jie atsitrenkė į žmo
gaus dvasinio gyvenimo bran
duolį, kurio jie negali nei su
naikinti, nei jį apeiti. Šioj kon
frontacijoj juos ištiko moralinė 
krizė, o jų patikėjimas marksiz
mo-leninizmo idėjom Stalino te
roro praktikoj juos sukompromi
tavo. 

Šių dienų įvykiai Lietuvoj, 

Persitvarkymo sąjūdžio pro
gramos išraiškoj, g r iūnan t 
diktatūros tabu užtvarom, atsi
veria koruptuoto, sužlugdyto 
gyvenimo pelkė, kur niekšybė 
buvo dangstoma išdavyste, 
melas gaubiamas melu, žmogžu
dystė slepiama žmogžudyste. 
Visa tai atėjo į Lietuvą iš Sovie
tų Sąjungos. Tik prisiminkime 
Kirovo nužudymą, Sta l ino 
konkurentą, kurio likvidavimu 
pats Stalinas ir pasirūpino. 
Kirovo žudiką Stalinas irgi 
likvidavo. Taip prasidėjo 
Džiugašvilio siaubingas teroras, 
pavertęs gyvenimą krauju pa
žliugusia pelke. 

Lietuvių tauta, visi Lietuvos 
gyventojai, iškentėjusi teroro 
siaubą bolševikų okupacijoj, 
šiandien siekia teisinės valsty
bės. Jai prikelti civilizuotam 
gyvenimui reikalinga tikinčiųjų 
pagalba. Ir patys marksistai, 
ištikti moralinės krizės, dairosi 
tikinčiųjų talkos. 

Lietuvos kovingiems ateis
tams, piktnaudojantiems dikta
tūros režimo jiems suteiktą 
laisvę, primintina Kristui pri
skiriami žodžiai, kuriais jis 
kreipėsi į apaštalą Petrą: Petrai, 
Tu esi uola, ant jos aš pastatysiu 
savo Bažnyčią, kurios nei pra
garas nepergalės. ' • 

„The New York Times" ko
respondento pokalbis su Alek
sandru N. Jakovlevu atspaus
dintas penktadienį, spalio 28 d. 
laidoje, su atvirumo polėkiu 
įdomus ir reikšmingas Lietuvai, 
o taipgi Latvijai ir Estijai. Jei 
kas tikėjosi, kad A. Jakovlevas 
paskelbs Lietuvos nepriklau
somybę — aišku apsivylė. M. 
Gorbačiovo jis paskirtas komi
sijos užsienio pol i t ikos 
reikalams pirmininku. Pačioj 
pokalbio pradžioj jis atvirai ir 
pasakė, kad Lietuvai ir dviem 
jos šiaurės kaimynėms nebus 
leista turėt i savo valiutos, 
diplomatinių misijų užsienio 
valstybėse ir nieko kita, kas 
galėtų vesti į tų respublikų 
nepriklausomybę. Tą pareiš
kimą jis paryškino Kalifornijos 
pavyzdžiu. Girdi, ar Kalifornijai 
reikalinga skirtinga valiuta nuo 
JAV? 

Kiekvienas lietuvis A. Jakov
levui galėtų ir turėtų priminti, 
kad Lietuva turėjo savo valiu
tą, savo diplomatines misijas ir 
visa kita, kol ji buvo nepri
klausoma valstybė, kol ją neuž
grobė Sovietų Sąjunga. 

Įdomu ir knieti paklausti A. 
Jakovlevą, ar jis nemato ir 
nesupranta, ar tik apsimeta 
nematąs skirtumo tarp Kali
fornijos ir Lietuvos respublikos? 
Kalifornija juk yra JAV terito

rijos dalis, kur gyvena ta pati 
tauta kaip ir visame JAV 
krašte. Kalifornija tėra tik 
administracijos sritis, kiek skir
tinga papročiais ir kai kuriais 
įstatymų potvarkiais nuo kitų 
JAV valstijų. Lietuva gi yra Lie
tuvių tautos teritorija, ji nėra 
Rusijos dalis, nors ji užgrobta ir 
žiauriausiu teroru įjungta į 
Sovietų Sąjungą 1940 m. Lietu
vių tauta nėra rusų tautos dalis. 
Lietuvių tauta turi savo kalbą, 
netgi ne slavų, skirtingą kilmę 
ir praeitį, savo istoriją, kultūrą, 
tikėjimą. Ir šiandieną Lietuva 
tebėra krikščioniška, tikinti, 
nors tikintieji buvo ir tebėra 
persekiojami. 

A. Jakovlevo pranašystėj 
kiekvienam jau per daug aiški 
imperialisto tendencija sutapa
tinti Lietuvą su Rusija, Lietuvių 
tautai paliekant kuo mažiau sa
varankumo ugdyti tautinę kul
tūrą, ginti gimtąją kalbą nuo 
barbarizmo šiukšlių, tikintie
siems viešai skelbti tikėjimo 
tiesas ir jas ginti. Okupantas 
pasilieka sau teisę prievarta iš
gauti respublikos ekonominę 
paramą Kremliaus avantiū
roms remti. 

Tiesiog akis badanti nesą
monė ar veidmainystė: nuolat 
kalbėti pabrėžiant centro ab
strakčių — žalingų potvarkių 
įtakos likvidavimą ekonomikos, 
pramonės, kultūros institucijų 
savarankiškam veikimui ir tuoj 
pat pakišti šalia respublikos dar 
ir antrą — Kremliaus centrą, 
apsvaigusį imperializmo utopi
jom. Vietoj mažinę centrizmo 
žalą — jie centrizmą sudvigu
bina. 

Jei respublika savo krašte ne
bus šeimininkas, ji mažai ką 
galės pagelbėti persitvarkymui 
(perestroikai). 

Dar būtina A. Jakovlevą pa
klausti, nors ir nesitikint tikro 
rimto atsakymo, o tik primityvų 
išsisukinėjimą, kaip Kali
fornijos pavyzdžiu — Kodėl 
Lietuva buvo užgrobta ir vis dar 
tebelaikoma bolševikų teroro 
priespaudoj? Ar ta i reikalinga 
„komunizmo pergalei", juo 
dangs tant rusų šovinistinį 
imperializmą? O gal visa tai tėra 
bolševikinė niekšybė, kaip 
Kremliaus Afganistano avan
t iū ra pakel iu i į pasaulio 
užkariavimą?... 

Pokalbyje su reporteriu įsi
smaginęs A. Jakovlevas papa
sakojo porą kasdienos buitinių 
detalių, jo manymu būdingų 
amerikiečio pažiūrai apie sovie
tinį žmogų. Prieš 30 metų jis 
kiek laiko gyveno JAV, vykdant 
susitarimo studentų pasikei
timo programą. 

(Nukelta į 4 psl.) 
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kykloms, t ea t rams , biblio- vos nuostatai galiotų Estijoje, 
tekoms. Tą įvertindamas net kuriuos Estijos parlamentas pri-
Žydų tautinis fondas Palestinoje ims. Tai jiems gyvybinės svar-
jau 1927 m. Estiją apdovanojo bos reikalas, 
specialiu žymeniu. Juoz. Pr. 

Pažiūrėkite į reikalą iš arčiau. Visi žino, kad dėl 
savo žiaunų ypatingo tobulumo pelėkuotosios žuvys 
alsuoja orą, kuris visados kombinuojasi su elementu, 
kuriame jos plauko, tad silkė ar menkė gali išgyventi 
visą šimtmetį ir niekados neiškelti galvos į paviršių. 
Banginis, priešingai, savo labai savotiška išviršine 
struktūra su tikrais plaučiais, kaip žmogaus, tegali 
gyventi alsuodamas atvirame ore. Iš čia reikalas tam 
tikrais protarpiais iškilti į viršutinį pasaulį. Bet jis 
jokiu būdu negali alsuoti burna, nes normalioje būklėje 
jo burna yra giliai panirusi, mažiausia bent aštuonias 
pėdas po vandeniu. Be tojo alsuojamoji gerklė neturi 
jokio ryšio su burna. Tad jis alsuoja tik savo dumplėmis, 
esančiomis galvos viršuje. 

Tariuos neklysiu, sakydamas, kad kvėpavimas 
yra būtinas kiekvienam gyvam paarui, nes jo dėka jie 
ištraukia iš oro tam tikrą elementą, kuris, suėjęs į 
sąlytį su krauju, jam suteikia gyvybingumą. Iš to eina, 
kad, jeigu visas žmogaus kraujas galėtų būti prisotintas 
oru vienu kvapu, jis galėtų santūriai uždaryti 
savo nosies šnerves ir ilgą laiką visiškai nealsuoti. Ta
riant, jis galėtų gyventi nealsuodamas. 

Nors ir kažin kaip keista tai gali pasirodyti, pana
šiai yra su banginiu, kuris sistemingai gyvena vieną 
valandą ir daugiau (kai yra giliai po vandeniu) visiškai 
nealsuodamas, nes, atminkite, neturi žiaunų. Kaip tai 
gali būti? Tarp jo šonkaulių ir nugarkaulio yra savotiš

kas suraizgytas Kretos labirintas, sudarytas iš maka
ronų pavidalo indų, kurie, jam panėrus, visiškai 
prisipildo oksigenuotu krauju. Tuo būdu valandą ar dvi 
tūkstančio sieksnių gilumoje nešiojasi su savim gyvy
bingumo atsargas, panašiai kaip kupranugaris 
žygiuoja per dykumą su vandens atsarga savo ketu
riuose vėdaruose būsimam vartojimui. 

Kalbamo labirinto anatominis tikrumas yra 
neginčijamas ir juo paremta prielaida 5 man atrodo 
dar labiau pagrįsta, turint galvoje jo kitaip neiš
aiškinamą užsispyrimą: kai niekeno netrukdomas 
pakyla į paviršių, sperminis banginis ten išbūna lygiai 
tiek laiko, kiek kitu netrukdomu iškilimų metu. Jeigu, 
pavyzdžiui, paviršiuje išbūna vienuolika kartų ir 
šešiasdešimt kartų alsuoja, kai vėl iškyla vėl šešias
dešimt kartų alsuoja. Bet, jeigu po kelių alsavimų išsi
gandęs paneria, turi grįžti į paviršių ir papildyti savo 
oro davinį. 

Šitie skaičiai įvairuoja pagal banginių rūšis, bet 
yra tie patys kiekvienam jų. Kad banginis žūtbūt 
stengiasi įvykdyti savo alsavimų skaičių, pareina nuo 
to, kad jam reikia apsirūpinti oro atsarga prieš 
pasineriant ilgam laikui. Iš to aiškėja reikalas iškilti 
į paviršių, nepaisant visų medžioklės pavojų. O jeigu 
taip, tai žvejy, tavo laimėjimas priklauso ne nuo tavo 
gabumų, bet nuo ano reikalo. 

Žmoguje alsavimas vyksta nenutrūkstamai. — 
vieno įkvėpimo tepakanka dviem ar trim alsavimams 
taip, kad, mes nepaisant jo užsiėmimo ar jis miega ar 
budi, jam reikia alsuoti, nes kitaip numirtų. Spermi
nis banginis tealsuoja tik septintą dalį laiko, jeigu 
galima taip pasakyti, tik sekmadieniais. 

Buvo sakyta, kad banginis alsuoja tik per savo 
čiurkšlio skylę. Jeigu galima būtų užtikrinti, kad jo 
išmetami čiurkšliai yra sumaišyti su vandeniu, tada 
aš galėčiau pasigirti žinąs, kodėl jis neturi uoslės. 
Vienintelis dalykas, kuris bent kiek turi panašumo į 

nosj, yra jo čiurkšlio skylė, bet išleisdama per save du 
elementus, negalima laukti, kad galėtų užuosti. Bet 
atsižvelgiant į čiurkšlio paslaptį (vanduo ar garas) 
nieko negalima griežtai tvirtinti. Šiaip ar taip, galima 
sakyti, kad sperminis banginis neturi tikros uoslės. Iš 
kitos pusės, kam ji reikalingajam? Jūroje nėra nei ži
buoklių, nei rožių, nei odekolone. 

Be to, jo alsuojamai gerklei susisiekiant tik su 
čiurkšlio kanalu ir tam ilgajam kanalui (kaip didysis 
Erie kanalas) esant aprūpintam sistema šliužų, kurie 
atsidaro ir užsidaro sulaikyti orą apačioje ir išstumti 
vandenį viršuje, banginis neturi balso. Nebent jūs 
įžeisite jį, sakydami, kad jis kalba nosimi, kai taip keis
tai kriuksi. Pagaliau ką banginis galėtų pasakyti? 
Retai kada pažinau pasaulyje gilią būtybę, kuri būtų 
turėjusi ką pasakyti, nebent, kai yra priversta ką pra-
vapėti norėdama gauti pragyvenimą. 

Sperminio banginio čiurkšlys, toks, koks jis yra, 
įleisti orą ir horizontaliai gulįs už kelių pėdų nuo aukš
tutinio galvos paviršiaus ir truputį į šalį, labai primena 
dujų vamzdžius namo sienoje. Bet mes nežinome, ar 
tie dujų vamzdžiai tuo pačiu laiku yra ir vandens vamz
džiais, kitais žodžiais, ar sperminio banginio čiurkšlys 
yra tik alsavimo garsas, kurį išstumia, ar gal tas 
alsavimas yra sumaišytas su vandeniu, įtrauktu per 
burną ir išleidžiamu per čiurkšlio skylę. Tiesa, burna 
netiesiogiai susisiekia su minėtu kanalu, bet nebuvo 
galima įrodyti, kad jis yra tam. kad per čiurkšlį 
išstumtų vandenį. Atrodo, jis tik pripuolamai įtraukia 
vandenį bevalgydamas. Todėl sperminis banginis 
maitinasi gelmėse, negalėdamas ten alsuoti, nors ir 
kažin kaip norėtų. Be to, jeigu atidžiai stebėsite su laik
rodžiu rankose, įsitikinsite, kad, jam esant ramiam, 
yra nesikeičiąs ritmas tarp periodų, kai jis išmeta 
čiurkšlį, ir paprastų jo alsavimo periodų. 

(Bus daugiau) 

• 
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BŪTINAI REIKIA 
Lietuvos istorija ir politinis centras 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Nuo 1988 vidurio okupuotoje 
Lietuvoje kilę ir kylą reiškiniai 
atnešę ir šiandien nešą viltis, 
leido atsikvėpti žmonėms, 
grąžino dalį asmens, žodžio, 
spaudos laisvių, truputį at
palaidavo religijų varžtus, 
tačiau paliko daug neatsakytų 
klausimų ateičiai. Jie gerokai 
apsunkino ir išeivijos galvas. 
Šalia niekados vykusiai neapi
brėžto bendravimo su tauta, 
vieniems nuo jo bėgant, kaip nuo 
dervos, kitiems pokalbiaujant, 
atsirado ir bendradarbiavimo 
problema, šiandien jau ban
doma spręsti. Ateities nepra
matome, tačiau niekas neuž
tikrins, kad staiga — būtų gaila 
— vėl užtems šviesuliai. 

Išgirdome, kad iš anos pusės 
ieškoma pagalbos didesniu 
tiražu A. Šapokos Lietuvos is
torijos perspausdinimui. Ta pa
galba — popieriaus parūpini-
mas. Ar paklusti? 

Būtų gėdinga nuo šio prašymo 
slėptis arba nuo jo išsisukinėti, 
jei prašymas iš tikrųjų yra, jei 
tikima, kad galima užtikrintai 
pagalbą suteikti. 

Lietuvos Persitvarkymo sąjū
dis atgaivino blėstantį lietu
viškumą. Be jo už poros dešimt
mečių tauta būtų likusi tik 
blankių atsilikusių Sovietų S-
goje piliečių masė. zirzianti dėl 
trūkumų, vargstanti įstaigose 
dėl nepakankamo rusų kalbos 
mokėjimo, bet sunkokai 
susigaudant i , iš kur šioje 
antraeilės ar net trečiaeilės 
vertės padėtyje atsirado. Lietu
vos istorijoje gerai susigaudą jau 
yra pasenę, o gal prievarta ar
ba per ligas anapus iškeliavę. 
Truputį jaunesni, siekią 50-60 
metų amžiaus, nespėję 
įs igyventi nepriklausomos 
Lietuvos nuotaikose, išaugę ir 
subrendę baimėje, vengia gar
siau sušukti. Daugiausia kalba 
vidurinieji ir jauni, tik ap
graibomis apie tikrą Lietuvos 
kelią žiną. A. Šapokos istorija 
ne tik praplėstų jiems ir jų 
vaikams žinias, bet žymiai 
padidintų tautinį entuziazmą ir 
jį dešimtmečiams pratęstų. Gai
la, kad Šapokos darbas neliečia 
okupacijos proceso ir žaizdų, 
tačiau knygos vertė vistiek yra 
milžiniška. Paramos atsaky
mas, jei jos ieškoma, būtų nepro
tingas. Net verta pagalvoti apie 
Lietuvių enciklopedijos XV 
tomo perspausdinimą ir jo bent 
10 tūkstsnčių persiuntimą 
Lietuvon, jei atsirastų tikras ke
lias. Tome yra sukaupta daug 
medžiagos apie nepriklausomo 
laikotrapio gyvenimą, ypač apie 
ekonominę ir kultūrinę veiklą, 
sudaryta gera pradžia okupaci
jų laikotarpio studijoms. Kas 
tokią paramą tautai pavadintų 
pragaištinga, po šio savo spren
dimo tu rė tų ant rą kartą 
pagalvoti . JAV LB ruošia 
dokument inį leidinį apie 
Ribbentropo-Molotovo paktą 
(anglų kalba). Jo tiražą taip pat 
reikėtų kiek padidinti ir skirti 
dalį Lietuvai. 

Tikro kelio leidiniams į 
Lietuvą klausimas yra labai 
svarbus. Vilkimės. kad JAV LB 
jį turi, nors tas kelias labai 
išduobeja, jei skersai stoja 
Maskva. Dėl patirties nepatikė
dami ir dar ilgai nepatikėsią 
Sovietais, atsargumo nestumia-
me šalin. Atsargumas karpo pa
galbą ir tiems geriems tikslams 
(pvz. paminklai, kultūros fon
das), kuriems pinigai keliauja 
pro Kremliaus pašonę. At
sargumo negali paneigti nei 
JAV LB, nei tie, kurie okupuo
toje Lietuvoje pagalbos tikisi. 

Lyg šmėkla visada stovi 
nepasitikėjimas. Bet kodėl 
nepasitikėti žmonėmis, net 

sąrašiniais komunistais, grąži
nusiais okupuotoje Lietuvoje 
tautinę vėliavą, himną ir kitus 
simbolius, k<xiė! nepasitikėti 
ieškančiais Lietuvos istorijos, 
priimantiems (jei priimtų) en
ciklopedijos XV tomą, Ribben
tropo-Molotovo pakto dokumen
tus? Kokį pragarišką planą jie 
būtų sugalvoję, šiais žingsniai 
siekdami Kremliui naudos? 
Atrodo, kad toks planas yra 
neįmanomas, kadangi šie visi 
žingsniai yra naudingi lietuvių 
tautai. Šie žingsniai veda pa
vergtos tautos ir išeivijos 
artėjiman, jie rodo kultūros ir 
politikos neatmezgamą ryšį. 

Yra tariama, kokia nauda iš 
Lietuvos istorijos ir vėliavėlės 
vergo rankose? Jei vergas 
istoriją ir vėliavėlę laiko, jis žino 
tautos kelią, tur i vilčių 
išsilaisvinti, išsilaisvinimo 
siekia ir sieks. Kokia ateitis 
vergo, tautiniai neparuošto, 
bespalvio, vien duonos trupinius 
lesinėjančio? Jis net besisiūlan
čios išsilaisvinimo progos nepa
stebės. Neigia sąjūdžio vaisius 
ir be pagrindo įtarinėja jo 
dalyvius nėra rimtai pasvarstę. 
Tautinis atgimimas veda valsty-
biškuman, nors nebūtinai rytoj. 

Jei JAV LB sėkmingai pavyks 
padėti bent A. Šapokos istorijai 
(tiesa, kaip žadamą tiražą 
patikrins?), reikės susimąstyti 
dėl pokalbių su pavergtaisiais, 
kai pokalbiuose nedalyvauja pa
vergėjas. Iš tikrųjų kaip gali
ma ką nors laimėti, visai nesi
kalbant? Kas parduoda, mai
no, perka, žodžiu nesiderėjęs? 
Lietuvis gali būti ne tik šoferis, 
kolūkietis, bet ir kolūkio pirmi
ninkas ar universiteto dėstyto
jas. Gali būti ir žurnalistas, 
rašytojas. Tai kodėl nuo jų 
suktis šalin? 

Kiekvienoje painioje aplinkoje 
reikia rimtai galvoti, nors 
galvojimui kartais stinga laiko. 
Tada pasitikima orientacija, 
retkarčiais nuvedančia į dar 
komplikuotesnes painiavas. 
Tada gailimasi, kad nebuvo 
jokio patarimo iš šalies. 

Šiandien Pabaltijo padėtis ke
lia sunkius klausimus išeivijai, 

o a tsakymų dar nebuvo. 
Spaudoje užtikome eilę lėkšto 
turinio pareiškimų, bandančių 
a iškint i , kad Lietuva yra 
okupuota. Kas nežino? Kokia 
šių pareiškimų vertė? Kur pata
rimai visuomenei? 

Atsakymų todėl nbebuvo, kad 
niekas jų gerai nežino ir bijo 
aiškiai išsitarti. Nežino todėl, 
kad neturėjo laiko r imtai 
svarstyti. Ir dar — ne vieno 
žmogaus protui viską išspręsti, 
nes vienas asmuo beveik visada 
stokoja pilnų žinių. 

Tuojau pat privalu — spaudoje 
jau išsitarta — sudaryti vieną 
politinį centrą, atsakymų 
ieškantį ir gal ka r ta i s 
surasiantį. Jis būtų pataria
masis vienetas visuomenę atsto
vaujantiems. Jei kas delstų ar 
atsisakytų jungtis, bent PLB, 
JAV LB ir Kanados LB turi 
tokio bendro centro siekti. 
Kodėl PLB su JAV ir Kanados 
LB? Kodėl neįjungiama Aus
tralija, Vokietija? Siūlymas 
žiūri į t ikrovę: tarp šių 
Bendruomenių valdybų ir 
žmonių atstumai yra nugalimi, 
keliaujant ir telefonais po
kalbiaujant. 

Šį centrą tik laikinai, suda
rytų gal dešimtukas kviestų 
žmonių, kasdien sekančių 
įvykius, mąstančių apie juos, 
labai dažnai pasitariančių, savo 
išvadas vėliau sugestijų forma 
perduodančių LB valdyboms. Ar 
valdybose sugestijomis pasinau
dotų, jau kitas reikalas. Tačiau 
atrodo, kad be politinio užnuga
rio bus sunku. Pirmininkų min
tys ir energija dalosi po daugelį 
sričių (švietimas, kultūra ir t.t.), 
vien politiniams klausimams 
pasiaukoti negali. Tas pats 
yra su kitais valdybų nariais. O 
kaip su atsakomybe? Kaip su 
sprendimais labai svarbiuose 
reikaluose, nepasitarus su di
desniu skaičium žmonių? Priva
čiai kalbėti? Kiekvienas gali 
turėti skirtingą nuomonę, o 
politinis centras savo nuomo
nes, gerai pagrįstas, jau būtų 
apibendrinęs. 

Būtinai ko nors panašaus rei
kia. 

Evangelija yra visų knygų 
knyga, turi paslapčių paslaptis. 
Laimingi, kur iems Dievas 
suteikia malonę ją skaityti, 
suprasti ir su pagarba pakar
toti! Palaiminti, kurie įstengia 
pagauti jos prasmę ir ryžtingai 
sekti jos įsakymus. 

G. Byron 

PENKIOS 
PASTABOS 
(Atkelta iš 3 psl.) 

O buvo taip —jei A. Jakovlevo 
neprasimanyta propagandos 
tikslu — dėstė jis reporteriui. 
Kartą jis užėjęs į krautuvę nusi
pirkti portfelio, pardavėjas jį 
paprašęs nusiimti skrybėlę, jis 
tai ir padaręs ir tuoj pasiteira
vęs, kodėl tokia keista užgaida... 
Pardavėjas atsakęs, norėjęs 
pamatyti jo ragus... 

A. Jakovlevas stebisi, kaip 
geri nuoširdūs darbš tūs 
Amerikos gyventojai, suklai
dinti kapitalistų propagandos, 
turi iškreiptą, tiesiog absurdiš
ką nuomonę apie sovietinį 
žmogų ir, žinoma, apie visą 
sovietinę santvarką... Parda
vėjas, aišku, nebuvo naivus, nė 
propagandos suklaidintas, o tik 
norėjo pasakyti, kad Sovietų 
Sąjungos vadinama tarybinė 
santvarka nieko gero neduoda, 
tik užsispyrusių bukų fanatikų, 
raguotų stalinistų palaikoma. 

Žmogui uždėti ragai yra sim
bolis užsispyrėlio, fanatiškai gi
nančio savo nuomonę. Lietuvių 
kalboj žinome pasakymą: jam 
reikia ragus aplaužyti... Labai 
aiški ragų simbolinė prasmė. 
Lietuvių liaudies kalboj varto
jami ragai ir kitos simbolinės 
prasmės: jei kiaulė ragus 
turėtų, visą svietą išbadytų. 

Pirmuoju atveju ragai reiškia 
fanatizmą, antruoju — žiau

rumą. Ar katrie ragai tiktų A. 
Jakovlevui — palikime spręsti 
sovietologams. 

A. Jakovlevas ne tik paneigė 
Lietuvos, Latvijos, Estijos nepri
klausomybės galimybę, atmetė 
jis net poslinkius nepriklau
somybės kryptimi. Nepriklau
somybės siekimas, jo nuomone, 
tesąs tik emocijos, nesuderi
namos su tikrove, realiomis si
tuacijomis. Žinoma, jei realybe 
laikysim Kremliaus diktatūrą 
ir rusų šovinistinio imperializ
mo kėslus, tai Lietuvos ir kitų 
respublikų siekimas laisvo apsi
sprendimo nėra realus. 

Yra gilesnė realybė už dikta
tūrą, kurioje A. Jakvolevas 
gyvena. Žmogaus prigimties 
konstitucija (ji nerašyta — 
įgimta), joje glūdinčios vertybės, 
kuriom remiasi civilizuotos vi
suomenės struktūra, yra ta 
tikroji realybė, kurią matome 
gamtoje. A. Jakovlevas, gyven
damas diktatūrinėje tikrovėje, 
turbūt nė nemato ir nejaučia, 
kad Kremliaus d ik ta tū ra 
sužlugdė na tū ra lų laisvą 
dialektinį procesą visuomenėje, 
esminį elementą marksistų teo
rijos, ir jie patys išdavė savo dia
lektinės filosofijos versmę. Išda
vystės rezultatas — luoša tary
binė santvarka — ji buvo pra
dėta vadinti net brandžiu 
socializmu, kur per 70 m. buvo 
maitojamas žmogus. 

Dabar bandoma kapstytis iš 
pelkės. 

CLASSiFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

New Yorke demonstracijose prieš M. Gorbačiovą. Iš kairės: Rūta Musonytė, 
Vytenis ir Lidija Rasučiai. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

DAUGELĮ DEŠIMTMEČIŲ 
ŽALOJOME MOKINIŲ SIELAS 
Rugsėjo 17 d. Prienuose buvo 

paminėta „Žiburio" gimnazijos, 
vėliau paverstos vidurine 
mokykla, 70 metų sukaktis. 
Iškilmėse dalyvavo daugelis jos 
buvusių mokytojų ir mokinių, 
kurie šiuo metu yra tapė 
žymiais žmonėmis. 

Kaip rašoma laiške iš Lie
tuvos, šios gimnazijos 50 metų 
sukakties paminėjimu pradėta 
rūpintis jau 1968 metais. Tada 
pas vidurinės^mokyklos direk
torių buvo apsilankę du buvę 
,,Žiburio" gimnazijos auklė
tiniai — inž. Jurgis Bazevičius, 
1929 metų laidos, ir kun. An
drius Gustaitis, 1930 metų 
laidos. Atrodė, kad vidurinės 
mokyklos direktoriui iš pradžių 
tada patiko šis* sumanymas. Bet 
kai jis paklausė, ką jie šiuo 
metu dirba, kun. Gustaičiui 
pasakius savo profesiją, direkto
riaus veidas apsiniaukęs, entu
ziazmas atvėsęs, bet jis neva 
pažadėjęs pasitarti su pedago
gais ir jiems pranešti. Deja. pra
nešimo taip ir nesulaukta. Tik 
1988 m. vykstant persitvarky
mui, 70 metų jubiliejaus 
paminėjimas įvykęs. 

Tą dieną visi susirinko į aikš
telę, kur kadaise sto*. sjo kun. P. 
Martišiaus pastatyta gimnazija, 
kalbėjo daug žymių asmenų, 
buvusių šios mokyklos auklė
tinių: rašytojas Vytautas Bub
nys, poetas Justinas Marcinke
vičius, taip pat klebonas kun. J. 
Užupis ir net partijos sekreto
rius. Kaip laiške rašoma, kalbos 
buvo darnios, niekas ,,neįpylė 
nė šaukšto deguto". 

Ta proga buvo prisimintas ir 
pagerbtas gimnazijos steigėjas, 
jos statytojas ir daugiau kaip du 
dešimtmečius buvęs jos direkto

rius kan. P. Martišius, miręs 
1955 m. gruodžio 30 d. ir palai
dotas senosiose Prienų kapi
nėse. Buvo aplankytas ir jo 
kapas. Čia po trumpo žodžio 
sugiedota „Reąuiem aeternam". 

Nors senosios kapinės jau yra 
uždarytos, kapai nepuošiami ir 
paprastai takai nevalomi, bet 
minėjimo proga visas kapinių 
kvartalas, kuriame amžinam 
poilsiui atsigulę kunigai, buvo 
nuvalytas, lapai išgrėbstyti, 
kapas gražiai sutvarkytas. Jo 
buvę mokiniai tarėsi perkelti jo 
žemiškuosius palaikus į naują
sias kapines, esančias dešinia
me Nemuno krante, prie plen
to į Birštoną. 

Viena entuziastė pensininkė 
po ilgų pastangų atlikusi visus 
formalumus ir paruošiamuosius 
darbus, kan. Martišiaus kūno 
perkėlimą gražiai suorganizavo. 
Spalio 22 d. buvo surengtos 
iškilmingos pamaldos ir kan. P. 
Martišiaus kaulai naujame 
karste buvo perkelti į kapines 
prie Birštono plento, palaidojant 
šalia kun. J. Luckaus, daugelį 
metų buvusio gimnazijos 
mokytojo. 

Vienas iš kan. Martišiaus 
buvusių auklėtinių iš Lietuvos 
laiške rašo: „Nulydėjome su jo 
palaikais naują karstą į 
kapines. Prie kapo per mikro
foną atsiprašėme kanauninką 
direktorių, kad drįsome su
trikdyti jo kūnui amžino poilsio 
miegą. Senųjų mokinių vardu 
man teko pagraudinti da
bartinius mokinius, kaip juos 
reikės pertvarkyti, kad mes 
mokytojai daugelį dešimtmečių 
žalojome jų sielas ateizmo 
sindromu". 

Ig. Medžiukas 

O M & 21 KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284 -1900 

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

No. 328 — 88 & Kilbourn, Gallagher & 
K Henry ..bi-level" 7 kamb. mūrinis namas 
4 dideli mieg.. 2 prausyklos; valg kamb.: 
gražus šeimos kamb.: įvažiavimas šone: 2 
auto. garažas: aluminio ,.trim". daug 
priedų St. Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Save namą galite parduoti, tik pa

skambėkite telefonu Mūsų pardavėjai 
ieKmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Jamo įvertinimui skambinkite skubiai — 

OBRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 

REMKIME 
LIETUVOS 

PERSITVARKYMO 
SĄJŪDĮ 

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais, baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus, 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivaidinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIU. 
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą 
bei gamtą — yra kiekvieno lietuvio pareiga. 

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami 
PERSITVARKYMO-ATGIMIMO SĄJŪDĮ. 

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA travel kelionių biure, 2 5% bus skiriama 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI. 

1989 m. pabaigoje, ataskaitiniame keliautojų susitikime, pinigai 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti Lietuvos sąjūdžio atstovams. 

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviš
kame AUDRA travel kelionių biure, remsite 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ. 
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 

FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 Bloor St. W.. Toronto. Ontario M6S 1M7 
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9 30 - 19.00, 
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 - 17.00 

Registracijos numeriai 2559030 ir 24 75066 

POPULAR 
L ITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629 

REAL ESTATE 

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

J . BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEf PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai |kamuo|ame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
320eV2 West 95th Stret 

T A I . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės. įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

IS THAT YOU L A U G H I N G . COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: ..The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos ..Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusi pabėgimą \ laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986 Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, III. 60629 



D. YANKAUSKAS -
NAUJAS LIETUVIS 

KUNIGAS 
Diakonas Dovydas Mykolas 

Y a n k a u s k a s , žymių l i e tuv ių 
ū k i n i n k ų s ū n u s , n e t o l i š io 
miestelio pietryčiuose 60 mylių 
nuo Chicagos, b u s į šven t in t a s 
kun igu šeštadienį , gruodžio 31 
d., 10:30 valandą ry to Marijos 
P a g u o d o s b a ž n y č i o j e M e r -
rillville, Ind iana (Our Lady of 
Consolation Church) . Į šven t ins 
G a r y v y s k u p i j o s v y s k u p a s 
Norbert F . Gaughan . 

Diakonas Y a n k a u s k a s įstojo į 
Marijos Nekaltosios kongregaci
ją 1979 metais . G y v e n d a m a s 
vienuolyne San Vi t to r ino Itali
joj, jis studijavo filosofija ir 
teologiją Angelicum universi te
te Romoj, kur y r a sus i t ikęs su 
l ie tuviais s tuden ta i s iš Romos 
Šv. Kazimiero kolegijos. 

Arkivyskupas Virgi l io Neo, 
L i tu rg inės kongregacijos sek
retorius, įšventino Dovydą Yan-
kauską diakonu rugsėjo 19 d. 
Šv. Elenos bažnyčioje Romoje. 
Dovydas, 28 metų amžiaus , per 
savo diakonatą dirbo Buenos 
Aires Argentinoje, pastoracijoj 
nuo 1987 m. rugsėjo mėnesio. Jo 
brolis Pe t ras Yankauskas Mari
jos Nekaltosios kongregacijos 
narys buvo įšvent intas d iakonu 
pereitą gruodžio 3 d. Šv. Elenos 
bažnyčioje Hebron, Ind iana . 

Dovydo ir Pe t ro t ėva i Bene
d ik tas ir Virg in ia Y a n k a u s k a i 
gyvena savo ūkyje. Iš 13 va ikų 
Petras y r a penktasis , o Dovydas 
"ėstasis. Šeimoje y ra 12 sūnų ir 
viena duk tė Julija. Tėvas Bene
diktas dirba Porter County Vieš
kelių depar tamente . J i s planuo
j a pas ta ty t i didingą l ie tuvišką 
kryžių savo ūky a tmin imui savo 
dviejų sūnų — Dovydo ir Pe t ro 
švent in imų į k u n i g u s . P e t r a s 
bus į švent in tas k u n i g u k i t a i s 
meta is . 

Dovydo ir Pe t ro senelė Ona 
Augustauskai tė-Yankauskienė , 
kur i a tvyko į Ameriką iš Telšių, 
mirė 1983 meta is , b ū d a m a 96 
metų amžiaus . J i y ra pa la ido ta 
šal ia savo vyro Bened ik to Sv. 
Marijos kap inėse Kou t s , India
na . Abudu a n ū k a i dėkoja sene
lei už įkvėpimą j i e m s s iekt i ku
nigystės pašauk imo. Dovydas 
sakė šio s t ra ipsnio au to r iu i : 
„Mūsų senelė v isuomet primin
davo, kad ji kasd ien meldžias i , 
kad mes t ap tume kunigais . Mes 
jos n iekuomet n e u ž m i r š t a m e 
savo maldose" . 

Dovydas taip pat y ra meninin
kas . J i s nesenia i pradėjo drožti 
iš medžio s ta tulą , panaš ią į 
mūsų t au to s žymų religijos 
simbolį — rūpintojėlį . 

Po į švent in imo apeigų nauja
sis kun igas Dovydas Yankaus -

Kun. Dovydas Yankauskas 

kas bus pagerb tas pietų proga 
Angott i salėje Merrillville, In
d i a n a . D a l y v a u s v y s k u p a s 
Gaughan, Dovydo tėvai , broliai 
ir sesuo, g iminės , pažįstami ir 
svečiai iš Chicagos. 

„Aš meldžiuosi už visus, nes 
Dievas y ra mano pagalba ir 
visų", pa sakė Dovydas Yan
kauskas . 

S t a s y s P ieža 

CHICAGOS ŽINIOS 

G U B E R N A T O R I A U S 
N A M A S 

Illinois gubernatorius Thomp
son daugiau laiko p r a l e i d ž i a 
savo namuose Chicagoje a r 
kelionėse. Prae i ta i s m e t a i s t i k 
95 dienas buvo g u b e r n a t o r i a u s 
rūmuose Springfielde, t a č i a u t ų 
rūmų i š l a i k y m a s m e t a m s 
kainavo 564,000 dol. 

MIRĖ B A N D Y D A M A 
I Š G E L B Ė T I 

Chicagos pietvakariuose gruo
džio 23 d. buvo gaisras n a m u o s e 
2924 W. 25 St. M o t i n a S u z a n 
Dzirlowy buvo išbėgusi , b e t 
grįžo j degantį n a m ą v a i k ų 
gelbėti. Ji nežinojo, k a d v a i k a i 
jau buvo išgelbėti. Ga rų ir 
dūmų paveikta pati už t ro ško . 
Ugniagesių buvo i šge lbė ta i r 
nugabenta į Šv. A n t a n o l igoni
nę, bet čia Kūčių d i eną m i r ė . 

Į D Ė J O A K I S 
Turkijos mergai tė Di lek Er -

dogan, 7 m., gimė h i ak ių . J i 
buvo atgabenta į Chicagą i r č ia 
chirurgas A l l an P u t t e r m a n 
sudarė jai ak ių duobu tes , p r i -
gydė antakius, įdėjo d i r b t i n e s 
akis. Matyt j i negali, b e t a t rodo 
normaliai i r dabar po m e t ų 
galėjo grįžti namo. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mi 

Y P A T I N G A P A D Ė K O S 
D I E N A L I E T U V I Š K O J E 

Š E I M O J E 

P r a ė j u s i ą P a d ė k o s d ieną 
švęsti Kušl ikių šeimos nariai iš 
ar t i ir toli sus i r inko pas dukrą 
Laimą Kušlikyte—Braune į jų 
gražią rezidenciją, Oak Brook, 
111. D i e n a praėjo pakil ioje 
nuotaikoje, nes šeimoje, ku r 
d i p l o m ų n e t r ū k s t a , buvo 
pas iektas p i rmas dak ta ra t a s — 
sūnus Benedik tas Ignas gavo 
Ph. D. iš farmakologijos Michi-
g a n S t a t e u n i v e r s i t e t e . 
Anksčiau j i s jau turėjo B.S. iš 
chemijos. 

Tėvai Ignas ir Marija, Lietu
vos ūk in inka i , karo išblokšti iš 
savo sodybos, įs ikūrė Grand 
Rapids, Michigan. Čia jie užau
gino penkis vaikus , kurie visi 
sklandžiai kalba lietuviškai ir 
yra j au t rū s Lietuvos reikalams. 
Tėvai ta ip pa t jauniesiems įdie
gė darbo prasmę. Visi yra pasie
kę mokslo laipsnius. Ant ras 
sūnus Algirdas dabar ruošia 
dak t a r a t ą iš psichologinės ant
ropologijos Wisconsin univer
sitete. 

Dukra La ima B r a u n e t u r i 
M.S. iš mikrobiologijos, d u k r a 
Aldona Riškienė t u r i M.A. iš 
Home ekonomijos, d u k r a Liuci
ja Gibson y ra R.N. ( g a i l e s t i n g a 
sesuo). Dukrų vyra i Dovidas 
Braune ir Kęstutis R i škus vado
vaują inžinieriai ir v i e n a s (Gib
son) farmacistas. V i s i j aun i e j i 
augdami pr iklausė a t e i t i n i n k ų 
organizacijai ir s t o v y k l a u d a v o 
Dainavoje. Algirdas d a r l a n k ė ir 
Vasario 16 g i m n z i j ą . P e r 
iškilmingus, bet š e i m y n i š k u s 
pietus n a u j a m d a k t a r u i 
Benediktui buvo s u g i e d o t a 
Ilgiausių metų... Po t o ir t o l i a u 
iki išsiskirstymo s k a m b ė j o lie
tuviškos dainos. 

Atrodo tėva i I g n a s ir M a r i j a , 
aple isdami L i e t u v ą , g e r a i 
įkvėpė jos oro, p a s i ė m ė jos 
žemės ir čia užaug ino g r a ž ų 
atžalyną. Kaip m a t y t i , L i e tuva i 
nežus ir a n ū k a i —jie e ina į šeš
tadienines m o k y k l a s ir š o k a 
tautinius šokius. 

Per šią Padėkos d i e n ą i š 
tolimesnių g imin iu d a l y v a v o 
šiemet iš Lietuvos a t v y k ę s disi
dentas ka l inys d r . A l g i r d a s 
Statkevičius ir iš Rockford, 111., 
dr. Danguolė ir S tasys S u r a n t a i . 

A.tA. 
JOANNAI ZELVIS 

mirus , aunu FRANK su šeima ir seseris STELLĄ 
KAULAKIS ir MARY VVODMAN nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime 

Dr. Juozas ir Giedrė Gudauskai, 
duktė Daina su vyru ir 
sūnus Saulius su šeima 
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A.tA. 
IPOLITUI KRASAUSKUI 

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą re iškia jo seseriai 
ONAI PIVARIŪNIENEI Lietuvoje, pusseserei BRO
NEI BUIKIENEI ir jų še imoms 

P. A. Aušiūrai 
J. B. Beržanskiai 
S. B. Bužinskai 
V. 0. Gutauskai 
S. Juodakis 
A. V. Karaičiai 

S. Kasnickienė 
V. I. Linartai 
L. S. Pačkauskai 
D. S. Sukeliai 
H. M. Zubriai 
S. Vaivadienė 

' ' ' /J/Aru^ **>*& 

Kušlikių šeima. Pirmoj eilėj iš kairės: tėvas Ignas, motina Marija ir dukra Liucija su anūkėle; 
stovi dukra Laima Braune, sūnus Algirdas, dukra Aldona Riškienė ir sūnus dr. Benediktas. 

VII PLB SEIMUI, IV KULTŪROS KONGRESUI IR VIII 
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIU 
ŠVENTEI RENGTI JUNGTINIO FINANSŲ KOMITETO 
LĖŠŲ TELKIMO VAJAUS AUKOTOJU IR MECENATU 
AUKOJUSIU NUO $50 IKI $2000 SĄRAŠAS 

2,000 dol. J. ir G. Liautaud, Cary, IL. 
1,380 dol. Dr. E ir M. Lenkauskai, Cleveland, OH. 
1,000 dol. Dr. J. ir A. Kazickai; B. G. Mickevičius, Michi

gan City, IN. 
812 dol. Dr. P. ir A. Sutkai, Homewood, IL. 
706 dol. Dr. A. ir A. Šležai, Flossmoor, IL. 
700 dol. A. Kurkulis, Wheaton, IL. 
600 dol. Drs. S. ir G. Matai, Independence, OH. 
577 dol. R. ir A. Nelsai, Fullerton, Ca. 
560 dol. S. ir R Jokubauskai, Palos Hills, IL. 
558 dol. K. ir M. Ambrozaičiai, Chesterton, IN. 
550 dol. Dr. V. Dubinskas. Chicago, IL; dr. J. ir A. 

Venckūnai, Santa Monica, Ca. 
540 dol. Drs. T. ir N. Remeikiai, Chicago, R.. 
521 dol. Dr. R. Sidrys, Streator, EL. 
520 dol. V. ir G. Kamantai, Sparta, MI; dr. D. Surantas, 

Rockford, IL. 
510 dol. S. ir A. Barai, Palos Park, IL; V. ir J. Didžiuliai, 

Ft. Lauderdale, FL; dr. A. Domanskienė, Palos Park, IL; dr. V. 
Karoblis, Ripley 0H; R. ir G. Kudukiai, Cleveland, OH; K. 
Mikolajūnas, Chicago, IL; O. Požarniukaitė, Burbank, IL; A. 
Rackas, Burbank, IL. 

500 dol. Dr. E. J. Domanskis, Coronada Del Mar, CA; M. 
ir V. Gedgaudai, Newhall, CA; A. ir I. Kereliai, Palos Park, IL; 
dr. P. ir S. Kisieliai, Cicero, IL; J. ir J. Lieponiai, Lockpot, IL; 
A. ir dr. A. Lipskiai, Key Biscayne, FL; I. ir J. Marks, Chicago. 
IL; R. ir R. Mulokai, Chatsworth, CA; O. Norvilienė, Chicago, 
IL; Z. ir V. Petkai, Park Ridge, IL; L. ir D. Petroniai, Dearborn 
Hts., MI; R. ir L. Predkeliai, Fountain Valley, CA; dr. A. ir E. 
Razmai, Joliet, IL; dr. A. G. Razma, Palos Park, IL; A. ir M. 
Rudžiai, Blue Island, IL; drs. V. ir A. Šauliai, Chicago, IL; dr. 
J. ir A. Šontai, Akron, OH; Tėvai Jėzuitai, Chicago, IL; Š. 
Užgiris, Highland Park, IL; A. Valauskis, Cicero, IL; V. Ve-
beliūnas, Lattington, NY. 

400 dol. Dr. A. Konce, San Francisco, CA. 
396 dol. J. ir G. Urbonai, Clawson, MI. 
350 dol. A. ir J. Stankai, Stuart, FL. 
320 dol. B. ir dr. B. Kasakaičiai, Chicago. IL; J. Mikonis. 

Richmond Hts., OH. 
310 dol. V. Grėbliūnas, Chicago, IL; dr. A. Kisielius, Sidney, 

OH; dr. V. Majauskas, Ormond Beach, FL; P. Nenorta, E. 
Chicago, IN. 

300 dol. G. Balanda, Warren, MI; G. ir V ir dr. D. 
Bieliauskai, Cincinnati, OH; dr. N. Bražėnas, Sparkill, NY; Ar. 
ir L. Didžiuliai, Ft. Lauderdale, FL; J. Jurkūnas, Beverly Shores, 
IN: S. Vilinskas. Windsor, CT. 

275 dol. L. ir dr. L. Šmulkščiai, Chicago, LL. 
260 dol. Dr. A. Čepulis, Willoughby Hills, OH. 
254 dol. V. ir A. Budrioniai, Virginia Beach, VA. 
250 dol. A. Didžiulis, Cicero, n.; K. ir A. Juškevičiai, Chi

cago, IL. 
235 dol. Dr. S. Strasius, Ann Arbor, MI. 
220 dol. Dr. J. Jakševičienė, Chicago, IL. 
210 dol. Dr. A. Belickas, Chicago, R,; dr. A. Kelertas, 

Brookfield, IL; K. Pabedinskas, Chicago, R ; V. Sinkus, Western 
Springs, IL. 

200 dol. A. Chalmeta, Alexandria, VA; V. ir R. Martinoniai, 
Gloucester, MA; dr. F. Mažeika, Lake Zurich, IL; J. Liaukus, 
St. Petes Beach, FL; M. P. Vilutis, Frankfort, IL. 

180 dol. B. Čižikaitė, Chicago, IL. ( B u s daugiau) 

A.tA. 
JOANNA ZELVIS 

Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gruodžio 25 d., sulaukusi 68 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank. marti Dawn, 

anūkai: Joanna L. ir Christopher; seserys: Stella Kaulakis, 
Mary VVodman. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gruodžio 28 ir ketvirtadienį, 
gruodžio 29 d. nuo 2 iki 9 v.v. Pomierski & Son koplyčioje, 
1059 W. 32 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 30 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuviu kapines. 

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

Nuliūdę sūnus , marti, anūka i , seserys . 

Laidotuvių direkt. Pomierski & Son. Tel. 927-6424. 

A.tA. 
ANICETUI VIŠČIUI 

Lietuvoje m i r u s , seserį k lubo n a r ę A. Š U O P I E N E , 
brolj STEPONĄ ir k i tu s a r t i m u o s i u s nuoš i rdž ia i 
užjaučia 

Panevėžiečių klubas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h A v . . C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

Sallv Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHKAOOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x „Draugo" gyvavimo 80 
metų sukaktis bus atei
nančiais metais. Nors sukaktis 
yra tik liepos pradžioje, bet ji 

' bus paminėta Lietuvių Operos 
choro koncertu ateinančių metų 
vasario 26 d., sekmadienį, Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. Be 
choro, dar dainuos iš Kanados 
atvykus sol. Marytė Bizinkaus-
kaitė-Bildienė. Visam kon
certui akompanuos muz. Ro
bertas Mockus. 

x A. a. Joanna Želvienė 
(Wodman) mirė gruodžio 26 d. 
ligoninėje po trumpos ligos. 
Nuliūdime liko jos sūnus Frank 
su šeima, sesuo Mary Wodman 
ir Stella Kaulakienė, Marijonų 
bendradarbių Chicagos apskri
ties pirmininkė. Velionė pri
klausė daugeliui organizacijų — 
Dariaus ir Girėno posto pagelbi-
niam vienetui, Šv. Kryžiaus li
goninės savanoriams, Brighton 
Parko šauliams, Šv. Jurgio pa
rapijos lietuvių draugijai 
„Labas", Lietuvos Vyčių 36 
kuopai. Laidojama iš Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios po pamaldų 
penktadienį, gruodžio 30 d., Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

x LB Brighton Parko apy
linkės metinis susirinkimas 
šaukiamas sausio 8 d. 11 vai. 
parapijos mokyklos salėje, 4420 
So. Fairfield Ave. Susirinkime 
bus svarbūs pranešimai, valdy
bos narių papildymas ir kiti 
reikalai. Prašome visus apy
linkės lietuvius susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
pasivaišinimas. 

x Joniškiečių Labdarybės 
ir kultūros klubas, Chicago, 
111.. šv. Kalėdų ir Naujų 1989 
Metų proga atsiuntė „Draugui" 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. V. Pavalius, PhD., 
St. John Baptist Parish, Milpi-
tas , Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą 1989 metams 
ir dar pridėjo visą šimtinę dien
raščio stiprinimui. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. Justinas Dėdinas, 
Oakbrook Terr., 111., Jonas 
Miežinskas, Hot Springs, Ark., 
Vacius Artmonas, taip pat iš 
Hot Springs, A. Sinkevičius, O. 
Junkeris, Melrose Park, 111., 
Lidija Vasa, Hoffman Estates, 
111., Povilas Stelmokas, Lemont, 
111., Jonas Smalstys, Lockport, 
111., Vyt. Račkauskas, Cicero, 
111., Valeria R. Wolff, Park 
Forest, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių kiekvienas 
paaukojo po 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. A. P. Tauras, Kildeer. 
111., Marija Abromaitis, Palos 
Hts., 111., Antanas Garkūnas, 
Dundas, Ont., Kanada, Jurgis 
Damas, Naperville, 111., Stepas 
Paulauskas, Cicero, 111., Jonas 
Czerkaviczius, East Chicago, 
Ind., Aleksandras Plėnys, Jonas 
Arlauskas, Anastazija Tunkis, 
Stel la Kaulakis , Aleksas 
Smilga, Jonas Šiugždinis, Elelia 
Gaška. Joe Kazik, visi iš Chica
go, 111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Ir N. Metų DIENA (sek
madienį 89.1.1) bus ką veikti 
Marquette Parke: 8 v.v. kon
certuos dvi įdomios ir ori
ginalios roko grupės „Steak" ir 
„the poptops". įėjimas — vel
tu i , atmosfera — linksma. 
Pasakykite draugams ir kartu 
užsukite į Playhouse, 2515 W. 
69th St. 

(sk) 

x KASA Liet. Fed. Kredito 
Unija linki visiems linksmų šv. 
Kalėdų ir peiningų N. Metų! 
Chicagos skyrius neve iks 
pirmadieni, gruodžio 26 d., 
šeštadieni, gruodžio 31 d. ir 
pirmadieni, sausio 2 d. 

(sk 

x Dėl Naujųjų Metų šven
tės, papuolančios sekmadienį, 
„Draugo" redakcija, administ
racija ir spaustuvė nedirbs šeš
tadienį, gruodžio 31 d., ir pirma
dienį, sausio 2 d. Sausio 3 d., 
antradienį, visi dirbs kaip 
paprastomis dienomis ir išleis 
„Draugo" trečiadienio, sausio 4 
d. laidą. 

x Marijos aukšt. mokyk
los egzaminai ateinantiems 
1989-1990 metams bus sausio 
14 d., šeštadienį, 8:30 vai. ryto. 
Aštunto pradžios mokyklos 
skyriaus mergaitės tuo gali 
pasinaudoti. Informacijų apie įs
tojimo sąlygas ir egzaminus 
galima gauti pasiskambinus 
telefonu iš anksto 925-8686. 

x „Our Sunday Visitor" 
Desmond O'Grady iš Romos 
rašo apie kun. Alfonsą Svarins
ką, jo kryžiaus kelią, gyvenant 
kelis kartus Sibiro lageriuose, 
apie Lietuvą ir komunistų per
sekiojimus Pabaltijy. Plačiai 
rašo apie Lietuvą, kuri yra 
katalikiška šalis ir dabartinius 
įvykius. Kun. A. Svarinskas 
labai skeptiškai žiūrįs į M. Gor
bačiovo perestroiką — persi
tvarkymą, nes tai esą tik 
Vakarų apgavimui. Straipsnis 
pailiustruotas kun. A. Sva
rinsko nuotrauka ir didžiulėmis 
miniomis prie Vilniaus 
katedros. 

x Stanley T. Kasper, Cook 
County Clerk. prašo pranešti, 
kad gruodžio 31 d. visos prie
miesčių moterystės leidimo 
įstaigos bus uždarytos. Kam 
reikia tokį leidimą gruodžio 31 
d., šeštadienį, išsiimti, turi 
vykti į centrinę įstaigą, 118 N. 
Clark St., apatiniame aukšte, 
nuo 9 iki 12 vai. dienos. 

x Kr. Donelaičio suaugu
siųjų besimokančių klasėje 
apsi lankė dvi sesutės iš 
Lietuvos — Irena Žukauskai-
tė-Orinienė ir Ona Žukauskai-
tė-Maknevičienė. Parodydamos 
kankles ir padainuodamos su
augusiųjų klasėje, jos įsijungė į 
lietuviškas liaudies dainas. 
Mokytoja Vida Gierštikaitė-Ra-
dick ir Elgė Stelmokaitė-Novak 
dėkingos už jų apsilankymą ir 
pabendravimą. 

x Antanas •Juknevičius. 
Miami Beach. Fla.. mūsų 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
1989 metams ir dar pridėjo visą 
šimtinę su prierašu: ..Tai tradi
cinė metinė parama". A. Jukne
vičiui, mūsų garbės prenumera
toriui, už palaikymą savos spau
dos labai dėkojame. 

x Gruodžio 25 d., Kaune 
mirė Anicetas Viščius, 78 metų 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
viršyla. Lietuvoje liko žmona ir 
2 dukros. Amerikoje brolis ir se
suo. 

(sk) 

x Naujųjų 1989 metų sutiki
mą ruošia Am. Liet. Taut. 
sąjungos Chicagos skyrius Liet. 
Tautiniuose namuose. Informa
cijai skambinti: 776-3547 arba 
499-2172. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kail ininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-8489. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI7-7747. 

. (sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Liudą Sagį 70-tojo gimtadienio proga sveikina Eglė Laniauskienė. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ANGELINA IR ANICETAS 
GARBAČIAUSKAI - SIU 

DIENU KNYGNEŠIAI 

Angelina Garbačiauskienė 

Jeigu norėtumėme kitatau
čiams išaiškinti knygnešio 
sąvoką, tai turėtumėme daug 
sunkumų. Kadangi kitos tautos 
tos problemos nėra turėjusios, 
tad ir nesupranta. Yra tekę 
spaudoje ir knygose matyti pa
naudojant „smuggler" pava
dinimą, tai visai nevykęs žodis. 
Jau tas vienas žodis atima 
knygnešio aureolę. Gal geriau 
tiktų Prometėjaus palyginimas, 
kuris iš dievų pavogęs nešė žmo
nėms ugnį. Taip, knygnešiai 
buvo tie, kurie nešė tautos at
gimimo ugnį, nešė tautai švie
są. Jeigu nebūtų buvę knygne
šių, kurie rizikavo savo laisve ir 
gyvybe, tai nebūtų buvę ir tau
tinio atgimimo ir tuo pačiu 
nepriklausomybės. 

Ir vėl tautai reikia knyg
nešių. Per keturis dešimtmečius 
ji buvo nuodijama svetimais 
nuodais. Iš jos buvo atimta jos 
istorija. Jai buvo meluojama. 
Dabar ta i jau yra viešai 
pasakyta, ir tai yra jau didelis 
žingsnis pirmyn. Istorija, kuri 
buvo dėstoma mokyklose, te
buvo melų rinkinys, tad ji jau iš
mesta. Naują istoriją parašyti 
reikėtų elės metų, tad nutarta 
perspausdinti A. Šapokos is
toriją. Istorija reikalinga visoms 
mokykloms ir žmonėms, kurie 
rodo jai didelį susidomėjimą. 
Tuojau reikia 200,000 egz., o po
pieriaus turima tik pusei reika
lingo kiekio. Tad Persitvarkymo 
sąjūdis kreipėsi i išeiviją. Buvo 
nutarta jų prašymą išklausyti. 
Mūsų veiksniai ir pagrindinės 
organizacijos šį reikalą stipriai 
remia. Per „Margučio" radiją 
buvo perduotas Valdo Adam
kaus atsišaukimas, kuris išei
vijos vardu buvo davęs 
pasižadėjimą popieriaus klau
simą tvarkyti. Šį atsišaukimą 
išgirdo Angelina ir Anicetas 
Garbačiauskai, kurie yra „Mar
gučio" klausytojai, jo ir kitos lie
tuviškos veiklos rėmėjai. Vos 
pasibaigus „Margučio" radijo 
programai, jie paskambino ir 
pasakė, kad Lietuvos istorijos 
reikalui skiria 5000 dolerių. 
Petras Petrutis pradėjo net 
ausis krapštyti, manydamas, 
kad jam ausyse skamba. Bet su 
Petručio ausimis nieko blogo 
nėra, mecenatai tokią sumą 
tikrai skiria. 

„Margučiui" tą malonia žinią 

paske lbus ir kiti sujudo. 
Reikalas labai opus ir jau
d inan t i s , t ad ir p in ig inės 
plačiau atsidaro. Žinoma, yra ir 
tokių, kurių niekas nejaudina, 
bet apie tokius mes dabar 
nekalbėsime. Verčiau kalbėti 
apie t uos , kur ie nors ir 
mažesnėmis sumomis pasekė 
gražiu Garbačiauskų pavyzdžiu. 
O tokių yra gana daug. Bet ne
reikia manyti, kad jau užtenka. 
Jeigu geležinė uždanga kiek 
daugiau prasiskleis, tai kraštui 
labai daug ko reikės. Čia mes 
nekalbame apie automobilius, 
šampaną ar kailinius. 

Su mūsų žymiaisiais mecena
tais Angelina ir Anicetu Gar
bačiauskais teko ir asmeniškai 
susipažinti. Vieną vakarą su
skambėjo telefonas, kalbėjo 
Birutė Jasaitienė, LB vicepirmi
ninkė. Sako, „reikėtų pas tokius 
gerus žmones nuvažiuoti, susi
pažinti, padėkoti ir gal į spaudą 

Anicetas Garbačiauskas 

parašyti". Tokiems žmonėms 
visuomet reikia rasti laiko, tad 
ir nuvažiavome. Žmonės simpa
tiški, draugiški ir be pretenzijų, 
tad ir kalba lengvai rišosi. Abu 
žemaičiai, tad jaučiasi žemai
tiškas nuoširdumas. Ji kilusi iš 
Jurbarko, o jis kretingiškis. Jie 
yra daugelio lietuviškų darbų 

rėmėjai. Kalba kiek ilgiau 
užkliuvo už Vasario 16 gimna
zijos. Ji yra jos rėmėja, tad dau
giau domėjosi. Norėtų ją ir 
aplankyti. Dievas jiems padėjo, 
tad jie ir dalinasi tuo ką turi, 
remdami gerus darbus ir lietu
viškus reikalus. Pasigenda 
mūsų veikloje jaunimo. Visi 
gerai žinome, kad tai yra didelė 
žala mūsų veiklai. Telieka pa
linkėti jiems sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Jų gražus pavyzdys 
tegul ir kitus paskatina ir 
įjungia į aktyvios lietuvybės 
eiles. 

J. Ž. 

CHICAGOS LIETUVIU 
SUVALKIEČIU DRUJOS 

VEIKLA 

Užbaigti 50 organizacinės 
veiklos metų, išsirinkti tinka
mą valdybą ir pradėti 51 veik
los metus, metinis susirinkimas 
buvo gruodžio 15 dieną Zigmo 
Kojak salėje. Susirinkimą 1 vai. 
p.p. atidarė draugijos pirmi
ninkas Alex Navardauskas, 
dalyvaujant 58 nariams, dėko
damas taip gausiai atsilankiu
siems. Palinkėjo geros dar
bingos nuotaikos, sprendžiant 
organizacijos ateities planus. 
Valdybai užėmus vietas, trūko 
Vyto Abraičio, kuris sirgo. 

Minutės susikaupimu pa
gerbti visi mirusieji nariai. Pro
tokolą perskaitė Viktoras 
Utara. Priimtas be pataisų. 
Sunk ia i serga šiuo metu 
ligoniai ir guli ligoninėse: 
Albina Ramonienė ir Eugenija 
Strungienė. Linkime sveikatos. 
Nauja narė Regina Petraus
kienė vienbalsiai priimta į drau
gijos bičiulišką šeimą. 

Valdybos raportai — turėjome 
du renginius, gegužinę 
gegužės 15 dieną ir sukaktuvinį 
balių spalio 1 dieną. Valdybos 
rūpesčiu abu parengimai praėjo 
gana gerai. Pelnyta padėka 
priklauso valdybai, kuri sunkiai 
dirbdama rūpinosi, kad mūsų 

JA VALSTYBĖSE 
— Anicetas Simutis, Lie

tuvos generalinis konsulas, 
gruodžio 12 dieną dalyvavo In
dijos general inio konsulo 
konsulate suruoštuose priešpie
čiuose ir New Yorko konsula-
rinio korpuso susirinkime. Tos 
pat dienos vakare dalyvavo su 
žmona Argent inos gene
raliniame konsulate konsula-
rinio korpuso žmonų draugijos 
surengtame kalėdų eglutės 
pobūvyje. Gruodžio 14 d. daly
vavo Bahraino ambasadoriaus 
prie Jungtinių Tautų priėmime. 

— Janina Čikotienė nuo 
gruodžio 12 d. dirba kaip VLIKo 
įstaigos vedėja, Washingtone, 
D.C. Buvusi įstaigos vedėja 
Margarita Samatienė nuo gruo
džio 15 d. perėjo dirbti j Lietuvos 
pasiuntinybės raštinę. 

— Dr. Jonas V. Dunčia, 
kaip rašoma tarptaut iniame 
„Science" žurnale, darys pra
nešimą vasario mėn. moksli
ninkų Konferencijoje Oksnard, 
Calif. Jis kalbės apie jo išrastą 
cheminę substanciją, kuri stip
riai reguliuoja hormono vadina
mo Angiotensin II veikimą. 

— Balys Raugas, „Kario" 
redatorius, JAV LB nuolatinis 
darbuotojas, vienas iš pirmųjų 
lietuvių gyventojų Delran, N.J., 
sulaukė 75 metų amžiaus. 

— Vytautas Maciūnas, me
chanikos inžinierius, vadovauja 
nedideliam, bet sėkmingam, 
drąsiam r e p e r t u a r o pasi
rinkime. Philadelphijos chorui. 

V. Maciūnas, dr. Vinco ir Geno
vaitės sūnus, augina dvi gerai 
lietuviškai kalbančias dukreles. 

— Povilas ir Valerija Ma-
karauskai, gyv. Philadelphi-
joje, nuoširdūs lietuviškojo 
gyvenimo dalyviai, atšventė 50 
metų vedybinę sukaktį. 

PRANCŪZIJOJE 
- Inž. A. Venskus LKDS 

centro komiteto vicepirmi
ninkas ir Europos Lietuvių 
krikščionių demokratų tarybos 
pirmininkas, 1988 m. lapkričio 
7-8 d. dalyvavo Luksemburge 
Europos krikščionių demokratų 
(PPE) kongrese. Šiame kongre
se dalyvavo 12 valstybių partijų 
vadovai, eilės vyriausybių 
nariai, keturi ministeriai pirmi
ninkai, parlamentarai ir didelis 
skaičius kviestinių svečių iš 
įvairių kraštų. Kongreso tema 
„Solidarumas ir veiklos 
našumas". Išsamiai svarstyti 
1989 m. viduryje į vykstantys 
nauji Europos Parlamento rin
kimai ir krikščionių demokratų 
bendra akcija toje plotmėje. 
Diskutuoti Europos vienybės, 
jos socialiniai, ekonominiai ir 
visuomeniniai klausimai, taip 
pat svarstytas Europos vaidmuo 
šių dienų pasaulyje. Daug 
dėmesio laike PPE kongreso 
buvo susilaukta iš jo dalyvių 
pusės apie okupuotos Lietuvos 
dabartinę padėtį. Inž. A. Vens
kus turėjo daug progų juos pa
informuoti ir suteikti naujau
sias žinias iš mūsų pavergto 
krašto. 

renginiai būtų su pasisekimu. 
Dėkojame nariams, kurie prie 
šių minėtų renginių prisidėjo, 
dėkojame fantų aukotojams, 
gegužinės šeimininkėms, baro 
tarnybai, bendrai , visiems, 
kurie atsilankė renginiuose. 
Dėkojame kitoms organiza
cijoms, kurios sudarė stalus su 
svečiaisjtaip pat didelė padėka 
spaudai ir radijo valandėlėms. 
Be jų paramos tie dideli darbai 
nebūtų galima padaryti. Pa
gerbta B. Zemgulienė už parei
gingumą lietuviškoje veikloje. 
Palinkėta darbuotis, nepavarg
ti dar daug metų. B.Zemgulie-
nė pasiūlė, kad nariams, kurie 
išbuvo gerame stovyje daugiau 
kaip penkerius metus, būtų 
išmokėti bonai . P r a v e s t a 
slaptu balsavimu ir išrinkta 
komisija, susidedanti iš A. Ab
raičio ir J. Bacevičiaus. Bal
savimams pasibaigus — rezulta
tai 37 mokėti ir 16 nemokėti. 
Nariai atsilikę su nario mokes
čiu bonų negaus. 

Balsavimo būdu išspręstas 
klausimas 24 prieš 17 nubal
savo, kad susirinkimų vaišės 
kovo mėn., gegužės mėn. ir 
spalio mėn. būtų t ik šaltas 
maistas, o per metinį susi
rinkimą gruodžio mėn. šiltas 
mais tas su r e s t o r a n o 
patarnavimu. 

B. Žemgulienės duotas įne
šimas paremtas ir vienbalsiai 

Los Angeles dr. A. Statkevičiaus pagerbime dr. B. Brinkio rezidencijoje. Iš kairės. JAV LB pre
zidiume pirm. A. Nelsienė. dr. A. Statkevičius, kalba Milda Mikėnienė ir A. Pažiūrienė. 

priimtas pasveikinti spaudą ir 
radijo valandėles ir paskirti 
didesnę auką kaip pernai. 
Aukos paskirta: Draugui, Lais
vajai Lietuvai, Sandarai, Mar
gučiui, Lietuvos Aidams, Šluto 
radijui ir Dariaus ir Girėno 
veteranams. Iš viso išmokėta 
265 dol. 

Valdyba, A. Abraičiu 
padėkojus už gerai nuveik
tus darbus, labai entuziastiškai 
vienbalsiai patvirtinta 1989 
metams. Valdybą sudaro: Alex 
Navardauskas — pirm., Helen 
Vilkelis — vicepirm., Bernice 
Žemgulis — fin. sek., Victor 
Utara — sekretorius, Emilija 
Petraitis — iždininkė, Vytas 
Abraitis — narys. Revizijos ko-
misijon išrinkti: Ann Viechecki, 
Alfons Čičelis, Janina Skama. 

Knygų patikrinimas bus B. 
Žemgulienės rezidencijoje kovo 
mėnesį. Parengimų vadovė iš
rinkta Helen Vilkelis, jai padės 
Jennie Chinston ir Matilda 
Folis. 

Valdybos 1989 m. posėdžiai 
bus šaukiami reikalui esant bet 
kuriuo metu. Narių susirin
kimai kovo 31 d., gegužės 26 
dieną, spalio 27 d. ir metinis 
gruodžio 15 dieną. Gegužinė bus 
gegužės 28 d. Šaulių namuose. 
Su kitais veikloje glaudžiai 
bendradarbiauti, remti kitas or
ganizacijas, lankytis jų 
ruošiamuose parengimuose, tuo 
užtikrinant ir mūsų veiklą. Na
rių ir visuomenės informaciją 
apie dr-jos veiklą atitinkamais 
straipsniais bei koresponden-
cinėms žinutėms rašyti spaudo
je, skelbti per radiją. Šis veiklos 
planas reikalui esant valdybos 
nutarimu gali būti pakeistas ar
ba papildytas. 

Dienotvarkei pasibaigus 
pirmininko pakviesti visi prie 
vaišių pasivaišinti M. Kup-
cikevičienės skaniai paga
mintais patiekalais. Kitas susi
rinkimas bus kovo 31 dieną. 
Sveikų ir tur t ingų metų 
visiems. 

A. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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