
PC:'-THE LI13KARY OF CONGllE 
REFERSNCE DEPARTMENT 
fJERIALS DIVT.SION 
V/ASHIIIGTON, flC 2 0 0 2 5 

->*-> (GRATIS) 

DM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHlCAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 

TH LIT~I-ILJ/\IVII/\IVJ WORLO-WID DAJl V 
Vol. LXXX Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDĄ Y, SAU' [S - JANUARY 13, 1989 Nr. 8 

„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

TSKP Generaliniam Sekretoriui 
drg. M. Gorbačiovui 

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

Nuorašas: Lietuvos Vyskupams 
Lietuvos kunigų 

Pareiškimas 
Jau kuris laikas tarybinės 

valdžios pareigūnai teigia, kad 
yra ruošiami nauji Religinių 
susivienijimų nuosta ta i , 
atitinką dabartinę Tarybinės 
vyriausybės persitvarkymo ir 
demokratizacijos politiką. Kai 
1976 m. buvo ruošiami šiandien 
galioja Religinių susivienijimų 
nuostatai, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vyskupai ir kunigai 
kreipėsi į Tarybinę vyriausybę, 
prašydami, kad tie nuostatai 
būtų suderinti su Bažnyčios ka
nonais, kad jų galėtų laikytis ti
kintieji katalikai ir kunigai, 
nenusikalsdami savo sąžinei. 
Deja, į tuos pageidavimus 
nebuvo atsižvelgta ir nuostatai, 
tvarkantys religinį gyvenimą 
mūsų šalyje, buvo paruošti tik 
ateistiškai nusiteikusių tary
binės valdžios pareigūnų. Kad 
tokia paradoksali situacija nesi-

kartotų ir dabar, kreipiamės į 
Jus, Generalini Sekretoriau, 
prašydami atkreipti naujus nuo
status ruošiančių pareigūnų 

dėmesį j Katalikų Bažnyčios 
kanonus, TSRS tarptautinius 
įsipareigojimus, pas i rašant 
„SNO žmogaus teisių dekla
raciją" bei Helsinkio pasitarimo 
baigiamąjį aktą. 

Bažnyčios teisės kodeksas 
(211 kan.) įpareigoja kiekvieną 
tikintįjį prisidėti prie tikėjimo, 
t.y. išganymo mokslo paskleidi
mo visose pasaulio tautose. 
Ligšioliniai religinių susivie
nijimų nuostatai bei TSRS ir 
LTSR konstitucijos (atitinkamai 
52 ir 50 str.) užtikrina ti
kintiesiems tik kulto pareigų at
likimą, o netikintiesiems ga
rantuojama teisė vesti ateistinę 
propagandą. 

Tai aiškiai nesuderinama su 
tų pačių konstitucijų skelbiamu 
visų piliečių lygiateisiškumo 
principu. Šio principo laikytis 
TSRS vyriausybė yra įsiparei
gojusi, pasirašydama SNO 
žmogaus teisių deklaraciją bei 
Helsinkio pasitarimo baigia
mąjį aktą. (Bus daugiau) 

Medžiaga Lietuvos holokaustui 
New Yorkas. — Kai praėjusį 

rudenį čia lankėsi iš Lietuvos 
sociologas Arvydas Matulionis, 
jis atvežė didelį pundą formų 
nukentėjusiems žmonėms nuo 
Stalino persekiojimų, kurie 
galėjo atsakyti į klausimus, nes 
dabar yra renkamos žinios apie 
nužudytus, išvežtus į darbo 
priverčiamąsias stovyklas, la
gerius ir buvusius kalėjimuose 
asmenis, kad likę šeimos nariai 
praneštų komitetui, kuris nori 
suregistruoti visas aukas ir 
paskelbti, kiek per Stalino, 
Brežnevo ir kitų Kremliaus 
valdovų laikus yra nukentėju
sių, rašo Christian Science Mo-
nitor dienraštis. 

Dar prieš metus laiko buvo 
kategoriškai neigiama, kad 
tokių žiaurumų nėra buvę. Ir 
dabar, vadinamais glasnost lai
kais, dar nėra pilnai atskleisti 
visi t ie įvykiai Pabaltijo 
kraštuose, kurie Stalino ir Hit
lerio buvo 1939 m. pasidalinti ir 
1940 metais Stalino okupuoti 
jėga, įvedant Raudonąją armiją. 
Sovietai dabar viešai rašo apie 
Stalino žiaurumus, bet paskelb
ti slaptuosius protokolus, ku
riais buvo nutarta atimti Pabal
tijo valstybėms nepriklausomy
bę, dar bijo ir nedrįsta prisi
pažinti prie įvykdytos agresijos 
fakto. 

Sąjūdis toleruojamas 
Ekonominių bėdų prispausti, 

sovietai oficialiai toleruoja 
Sąjūdį, kuris tik nuo birželio 
mėnesio išaugo į milžinišką jėgą 
ir apėmė visą lietuvių tautą. 
Vykdomajame Sąjūdžio komite
te yra 35 Lietuvos intelektualai. 
Sąjūdžiui priklauso tų tėvų, 
kurie prieš 50 metų pergyveno 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
nacių invazijas, vaikai. Dauge
lio tėvai žuvo nuo komunistų ir 
fašistų tik todėl, kad jie norėjo 
būti lietuviais. Tas pats buvo 
Latvijoje ir Estijoje. Kad galėtų 
geriau kontroliuoti pabaltiečius, 
Stalinas per kelias deportacijas 
išvežė šimtus tūkstančių estų. 
latvių ir lietuvių - pirmiausia 

vadovaujančius inteligentijos 
sluoksnius. 

Vyresniųjų baimė 
Sociologas Matulionis sako, 

kad kasdien šimtai laiškų 
gaunama minėtame represijoms 
ištirti komitete, kurio doku
mentaciją atlieka ir daugelis 
Sąjūdžio narių. Tačiau dar dau
gelis vyresniųjų žmonių jaučia 
didelę baimę kalbėti atvirai, 
ypač tie, kurie buvo deportuoti 
kelis kartus. Tik du žmonės 
žino, kur tie dokumentai laiko
mi, tačiau Matulionis sako, kad 
KGB, jei norės, tuos dokumen
tus galės surasti. Lietuvos KGB 
viršininkas Edvardas Eismun-
tas su Sąjūdžio vadais nevengė 
diskutuoti deportacijas ir Sta
lino laikus. Jis tik ginčijosi dėl 
deportuotų asmenų skaičiaus, 
sakydamas, kad tik 120.000 
buvo išvežta, o Sąjūdžio komi
tetas sako, kad buvo deportuota 
maždaug 300,000 žmonių. 

Stalinizmo aukos 
Matulionis pasakojo kores

pondentui, jog išvežtųjų ir 
žuvusiųjų dokumentacija nėra 
vienintelis to komiteto tikslas. 
Yra galima viską suversti 
Stalinui, sakė Matulionis, bet 
buvo ir tokių žmonių, kurie 
patys ėmėsi iniciatyvos žudyti, 
kurie buvo tikri sadistai. Bet 
stalinizmo aukos yra ir lietuviai 
komunistai. kuri uos jis sušaudė 
1930 m. ir tie, kurie ne savo 
noru turėjo bėgti iš savo krašto 
ir dabar gyvena JAV. „Jie 
nepaliko savo namus savano
riškai, bet iš baimės". Suda
rymas sąrašų yra reikalingas 
Lietuvos holokaustui, kad būtų 
galima žinoti visą pilną istoriją 
iš vienos ir iš kitos pusės. Isto
rijos gi negalima nuolatos klas
toti. 

Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas Ronaldas Reaganas atsisveiki
na su amerikiečių tauta. 

Rusų amerikietiškasSs Vietnamas 

— Pietų Afrikos prez. Botha 
vizituoja Dramblio Kaulo Kran
to valstybės prezidentą Felix 
Boigny. Paskutiniu metu prez. 
Botha jau ne kartą lankosi 
juodųjų valdomuose kraštuose. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
vyresnysis diplomatas įspėjo, jog 
šiuo metu yra „rimtas pavojus", 
kad jo kraštas negalės išlaikyti 
savo duoto pažado pasitraukti 
iki vasario 15 d. iš Afganistano. 

Genevos susitarimai reikalau
ja, kad sovietų kariuomenė būtų 
išvežta iki minėtos datos ir to 
diplomato žodžiais Kremlius yra 
susirūpinęs ir susinervinęs Ka
bulo vyriausybės likimu po bu
vusių pasitarimų Pakistane, kai 
nebuvo pasiekta sovietams no
rimo susitarimo. Sovietų vardu 
šias pastabas pasakė Y. Voront-
sovas, Užsienio reikalų minis-
terio pavaduotojas ir Sovietų Są
jungos ambasadorius Afganis
tane. Jis netikėtai pasirodė 
ministerijos žinių pranešimo 
metu ir pats pasakė nieko gero 
nežadančią galimybę. 

Amerikiečių Vietnamas 
Situacija Afganistane yra 

tokia kaip „kad buvo ameri
kiečiams ant ambasados stogo 
Saigone", pasakė žinomas 
sovietų redaktorius, primin
damas tuo amerikiečių evaku
aciją malūnsparniais Vietnamo 
karo metu. „Tada buvo pada
rytas sprendimas išvykti kaip 
galima greičiau, kol neprasidėjo 
žudymai". Kitų šaltinių pra
nešimu, kurie turi gerus ry
šius su Kremliumi, vyriausybė 
vistik esanti nusistačiusi išvežti 
savo pajėgas iš Afganistano. 
Valstybės departamentas sako, 
jog sovietai iki vasario 15-tos bus 
pasitraukę. Žvalgybos praneši
mai nurodo, jog sovietai uždaro 
savo karo ligoninę Kabule ir 
išveža sužeistuosius karius. 
Aerouoste vyksta didelis 
lėktuvų judėjimas. Bet žvalgyba 
nustatė, jog į Kabulą atvyko 
speciali grupė karių, kurie yra 
paruošti vesti gatvių kovas. 

Afganai drąsiai laikosi 
Afganų laisvės kovotojai kont

roliuoja 90^ Afganistano teri
torijos, sako patys partizanų 
vadai. Komunistų prezidento 
Najibullah valdžia tegalės 
išsilaikyti tik kelias savaites, 
kai rusų kareiviai bus pasi
traukę iš Afganistano. Vakarų 
žurnalistai primena, jog Sovietų 
Užsienio ministeris E. Shevard-

nadze, dalyvauda? įas Paryžiuje 
cheminių ginklų uždraudimo 
konferencijoje, ..Le Monde" 
laikraščio koresp dentui pasa
kė, kad sovietai y H įsipareigoję 
Genevos susitar.uiui ir jį vyk
dys. Ambasadorius Vorontsovas 
šiuo metu yra Maskvoje. Jis ne
paprastai stengėsi, kad būtų 
sudaryta koalicinė afganų 
vyriausybė, tačiau laisvės ko
votojai su tuo nesutiko 

Vakarų diplomatai praneša, 
jog Kremliuje nėra vieningos 
nuomonės, kaip pasielgti su 
afganais, kai nebebus rusų 
karių Afganistane. Niekas 
nežino ką iš tikrųjų galvoja pats 
Gorbačiovas, kalba diplomatai. 
Bijoma, kad pašalinus Kabulo 
režimą, nebūtų pakenkta ir Gor
bačiovui. 

Priespauda Albanijoje 
Roma. — Albanijoje šiuo 

metu yra apie 30,000 politinių 
belaisvių, iš kurių 15,000 yra 
kalinami koncentracijos stovyk
lose, o kiti 15,000 su savo šei
momis yra internuoti specia
liuose lageriuose. Šie drama
tiški statistiniai duomenys buvo 
pranešti Romoje praėjusį savait
galį įvykusiame studijų semina
re apie žmogaus ateisiu dabarti
nę padėtį Albanijoje. Seminarą 
surengė Italijoje veikiąs komi
tetas už žmogaus teisių gynybą 
Albanijoje. 

Įvairiuose pranešimuose buvo 
detaliai iškelti pačiu grubiausiu 
būdu Albanijoje vykdomi žmo
gaus teisių be; laisvių pažei
dimai. Seminaro dalyviai pa
siuntė laišką Italijos ministrui 
pirmininkui De Mitą. prašyda
mi, kad paremtų albanų tautos 
laisvės byla ir paragintų Alba
nijos valdžią nedelsiant išlais
vinti visus politinius kalinius. 
Seminaro dalyviai taip pat 
pareikalavo, k id Albanijoje vi
siem piliečia n būtų pilnai 
užtikrinta įsitikinimų ir religi
nio tikėjimo laisvė. Lapkričio 28 
buvo Albanijos nepriklausomy
bės šventė. 

— Prez. Reagano įteiktame 
biudžete AIDS ligos reikalams 
numatyta 3nrJ daugiau už praė
jusiame biudžete skirtas sumas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje Komunistų 
partijos Centro komitetas pa
siūlė, kad būtų Stalino aukos 
reabilituotos masiniu būdu, 
nebesigilinant į individualių as
menų praeitį, nes milijonai 
žmonių buvo nužudyti tik troi-
kos sprendimu. Tuo metu 
troikos veikė regionuose ir mies
tuose ir tą troikos vienetą 
sudarė KGB viršininkas, parti
jos sekretorius ir prokuroras. 
Jie paskirdavo sušaudymus be 
jokio teisminio proceso. 

— Chicagos miesto rinkimų 
komisija nesutiko įrašyti į kan
didatų sąrašą į mero rinkimus 
respublikonų sąraše Art Jonės 
pavardę, kadangi jis turi ryšius 
su amerikiečių nacių partija. 
Respublikonų teisės patarėjas 
Ray Jagielski pasakė, jog yra 
patenkintas tokiu patvarkymu, 
nes respublikonų partija nebus 
panaudota nacių forumui pasi
reikšti. 
— Vak. Vokietijos vyriausybė • 

isakė savo fabrikantams netu
rėti jokių ryšių su Libijos Qad-
dafi vyriausybe, o tos kompani
jos, kurios buvo pradėjusios tar
tis dėl prekybos, privalo tuos 
pasitarimus nutraukti. 

— Jugoslavijos Montenegro 
respublikoje, pačioje neturtin
giausioje, sostinėje Titograde 
demonstravo daugiau kaip 
50,000 žmonių, reikalaudami 
geresnių ekonominių sąlygų ir 
vyriausybės pasitraukimo. Šių 
demonstracijų policija netrukdė, 
kaip kad įvyko spalio mėnesyje, 
kai buvo daug suimtų ir 
sumuštų. 
— YVashingtone G. Bushas 

pasakė, jog specialaus proku
roro L. Walsh pasiūlymas 
panaikinti pačius didžiuosius 
kaltinimus pulkininkui Oliver 
North jo Contra-Irano byloje, 
yra geras ir normalus reiškinys. 

— Hamburge, Vak. Vokietijo
je Yassar Arafatas pasakė, jog jis 
reikalaus, kad Izraelio kontro
liuojama arabais apgyventa ryti
nė Jeruzalės miesto dalis būtų 
Palestinos valstybės sostinė. Šis 
jo pareiškimas buvo atspausdin
tas „Der Spiegei" savaitraštyje. 

— Sovietų vyriausybės 
atstovas pasakė, jog naujos 
taisyklės, kurios draudžia 
išvežti maisto gaminius ir kitas 
prekes iš Sovietų Sąjungos, 
negalioja užsieniečiams, kurie 
moka doleriais ar kita Vakarų 
valiuta. Jie gali pirktis kaviaro, 
vodkos, gruziniško konjako ir 
kitų gėrybių nevaržomai. 

— Washingtone išrinktasis 
prez. Bushas nominavo Law-
rence Eagleburger Valstybės 
sekretoriaus asistento postui. 
Jis buvo Kissingerio padėjėju 
Nixono prezidentavimo metu. 

— Caracas mieste kitą mėne
sį naujasis Amerikos viceprezi
dentas atliks savo pirmąją diplo
matinę kelionę į Venecuelą, kai 
reprezentuos Ameriką Venecue-
los prezidento inauguracijoje. 
Ten dalyvaus ir Kubos komu
nistų vadas Fidel Castro. 

— Washingtone Darbo depar
tamentas pranešė, jog nedarbas 
vėl sumažėjo iki 5.4*2-. Tai geras 
ženklas krašto ekonomijoje. 

— Japonijos imperatoriaus 
Hirokito laidotuvės, kaip prane
ša Reuterio žinių agentūra, 
kainuos 75 milijonai dolerių. 

— „Moskovskaja Pravda" 
pirmą kartą pradėjo spausdinti 
iki šiol uždraustus astrologinius 
pranašavimus, kurie Vakaruose 
labai populiarūs. 

Prezidento 
atsisveikinimas 

Neužmiršti tautinių bei moralinių vertybių 

Washingtonas. — Trečiadie
nio vakare prezidentas Ronal
das Reaganas atsisveikino su 
amerikiečiais savo trisdešimt 
ketvirtojoje kalboje. Sausio 20 d. 
bus naujas Amerikos preziden
tas. Savo kalboje prezidentas 
prisiminė savo aštuonerius metus 
Baltuosiuose rūmuose ir kaip 
JAV prezidentas džiaugėsi, kad 
yra a ts ta ty ta amerikiečių 
moralė, ekonomija ir Amerikos 
gynybos reikalai. Užsienio poli
tikoje Sovietų-Amerikos ryšiai 
yra gerame kelyje, nors ne 
viskas padaryta, tačiau yra 
žymūs pasikeit imai. „Mes 
norėjome pakeisti tik tautą, bet 
mes vietoje to pakeitėme 
pasaulį". 

Būti patriotais 
Baigdamas savo preziden

tavimą, Reaganas priminė, kad 
amerikiečiai neturi užmiršti 
savo istorijos ir privalo kasdie
niniame gyvenime būti patrio
tais, atsiminti tautines vertybes 
ir idealus. Ypač tai turi tėvai 
perteikti savo vaikams. Prezi
dentas nieko nekritikavo. Jis 
apgailestavo, kad jo preziden
tavimo metu nebuvo subalan
suotas biudžetas, tačiau deficito 
reikalai yra „ant gero kelio". 
Visiems amerikiečiams tenka 
dalintis tuo, kas buvo pasiekta, 
o padaryta daug. „Jei mes 
užmiršime, ką esame atlikę, 
mes nežinosime, kur mes stovi
me". 

Pasitikėk, bet pasitikrink 
Santykiuose su Sovietais 

prezidentas niekada jais nepa
sitikėjo šimtu procentų, tačiau 
pradėtas bendravimas atnešė jų 
vidaus gyvenime pasikeitimų, 
nors iki tikros demokratijos dar 
labai toli. Gorbačiovas išveda 
sovietų kariuomenę iš Afga
nistano. „Jis išleido kalinius, 
kurių pavardes aš jam įtei
kiau". Prezidentas esąs dviem 
dalykais labai patenkintas: 
„ekonomine gerove, kurią 
atkūrė amerikiečiai, nes buvo 
surasta 19 milijonų darbų, ir 
atstatymas mūsų moralės — 
Amerika vėl respektuojama pa
saulyje ir laukiama iš jos vado
vavimo. Atstatyta lygsvara Per
sijos įlankoje, pradėtas sovietų 
pasitraukimas iš Afganistano, 

Traukiasi iš 
Vengrijos 

Budapeštas . — AP žinių 
agentūros pranešimu. Vengrijos 
komunistų partijos vadas pasa
kė, jog Sovietų Sąjunga pradės 
išvežti savo dalinius iš Veng
rijos maždaug už kelių savaičių. 
Karoly Grosz šį pareiškimą pa
darė kalbėdamasis su japonų 
žurnalistu. 

Sovietų vadas Gorbačiovas 
gruodžio 7 d., kalbėdamas 
Jungtinėse Tautose, pareiškė. 
kad bus išvežta maždaug 50,000 
sovietų karių iš Varšuvos pak
to šalių Vengrijoje, Čekoslova
kijoje ir Rytų Vokietijoje. 

Vengrijos Gynybos ministeris 
gen. Ferenc Karpati kalbėjo 
televizijoje ir pranešė, kad 
sovietai pradėjo pasiruošimus 
išvažiuoti. Vengrijoje esama 
65,000 sovietų karių. Vakarų 
Vengrijoje esanti šarvuočių 
divizija ruošiasi išvykti. Tačiau 
niekas nepasakė, kiek sovietai 
žada savo kariuomenės išvežti. 

nauji taikos pasitarimai An
goloje ir Vietnamo planai išeiti 
iš Cambodijos". 

Geriausias prezidentas 
Amerikos viešosios nuomonės 

institutas Princetone paskelbė, 
jog prez. Reaganas paliekąs 
Baltuosius rūmus, kaip Ameri
kos geriausias prezidentas nuo 
Franklino Roosevelto laikų. 
6 3 ^ gyventojų pasisako už 
Reaganą kai prieš tai 589c pa
sisakė už Kennedy ir 59% už 
Eisenhowerį. Tik Rooseveltas 
buvo įvertintas 66%. Prezi
dentui nepakenkė Irano-Cont-
ras nemalonumai ir jo kabineto 
narių nesąžiningi politiniai 
veiksmai. 

Prez. R. Reaganas vasario 6 d. 
bus 78 metų, taigi, seniausias 
Amerikos prezidentas. Baigda
mas prašė padėti naujam prezi
dentui. „Tuoj jis bus mūsų 
vadas", kalbėjo Reaganas, „ir 
jam bus reikalinga jūsų parama, 
kaip kad ji buvo reikalinga ir 
man". 

Kalėjimas Brežnevo 
žentui 

Maskva. — Washington Post 
rašo, jog buvusio Sovietų 
prezidento Leonido Brežnevo 
žentas praėjusį penktadienį 
buvo nuteistas 12 m. kalėjimo 
bausme už kyšių ėmimą. Dau
gelio manymu, tai yra simbo
linis apkaltinimas Brežnevo 
erai. 

Juri Čurbanovas, kuris buvo 
Sovietų Sąjungos policijos vado 
pavaduotojas, kai jam buvo per
skaitytas teismo sprendimas, 
neparodė jokių susijaudinimo 
žymių. Paklaustas ar supranta 
už ką yra nuteistas, tik kažką 
sumurmėjo. Teismas nuteisė 
dar 6 kitus asmenis, kurie ky
šius mokėjo Čurbanovui, nuo 8 
iki 10 m. kalėjimo. Visi buvo 
policijos vyresnieji pareigūnai 
Uzbekistano respublikoje, ku
rioje Brežnevo laikais korupcija 
ir favoritizmas klestėjo. 

Teismas tęsėsi 4 mėnesius. Jo 
metu ne kartą buvo prisimintas 
Brežnevo stagnacijos metas, 
kuris truko 18 metų. Dabartinė 
Gorbačiovo vyriausybė šį teis
mą išnaudojo apkaltinti šių 
laikų opurtunistams ir persit
varkymo darbų trukdytojams. 
Žurnalistams tebuvo leista 
teisme dalyvauti pradedant 
teismo sesiją ir uždarant teismo 
sesiją, kai buvo skelbiamas 
teismo nutarimas. Čurbanovui 
dabar 52 metai. Jis yra vedęs 
Brežnevo dukterį Galiną. Nuo 
paprasto eilinio saugumo polici
ninko buvo pakeltas į keturių 
žvaigždžių generolus. Jo žmona 
nedalyvavo teisme. 

KALENDORIUS 
Sausio 13 d.: Hiliaras, Got-

fridas, Veronika, Dargaudas, 
Gilvydė. Ilgaudas, Vydmantas, 
Iveta. 

Saus io 14 d.: Feliksas, 
Auksė. Laimis. Teodozijus, Li
lija. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:41. 
Temperatūra dieną 30 L. nak

tį 20 1. 

! 
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IŠ III PLS ŽAIDYNIŲ 

LIETUVIŲ TAUTA YRA TIK 
VIENA IR MES VISI ESAME 

JOS VAIKAI -
Tokiais žodžiais pradėjo savo 

sve ik in imo žodį A r t ū r a s 
Poviliūnas, Lie tuvos sporti
ninkų vadovas, per III PLS žai
dynių atidarymą. 

(Mano du FAX pranešimai iš 
Adelaidės buvo greitomis pa
ruošti, bandysiu šias žaidynes 
aprašy t i , k i e k pa jėgdamas 
nuosekliau ir t iksliau). 

Gruodžio 22 d. Sydnėjaus 
aerodrome Š. Amerikos sporti
ninkus pasitiko pats III PLS 
žaidynių organizacinio komiteto 
pirm. Jurgis Jonavičius ir Lie
tuvos sportininkų vadovas Ar
t ū r a s Povi l iūnas . Iš ka r to 
pasijuto šių žaidynių reikšmė ir 
didumas, o iš Poviliūno bendra
vimo svarba ir a smen i ška 
šiluma. 

Po vaišingo priėmimo Sydnė-
juje, su įdomia susipažinimo iš
v y k a la ivu ir b e n d r o m i s 
Kūčiomis, kur 400 asmenų, dau
gumoje jaunimas, tuoj pajuto 
šventišką Kalėdų ir žaidynių 
nuo ta iką , g ruodž io 25 d. 
pakilome Adelaidės link. 

Gruodžio 26, antrą Kalėdų 
dieną, neįprasta mums savo 
malonia Aus t ra l i jos saulės 
šiluma, be sniego, III Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynių ati
darymas, žaidynių pradžia. 
Tikriasiai ne vienas klausė, 
kodėl Adelaidėje, kodėl tokiame 
pasaul io užkampyje? Atsa
kymas paprastas ir aiškus: spor
t inis bendravimas, pradėtas 
prieš 25 metus su Š. Amerikos 
krepšininkų išvyka, buvo pilnai 
išsivystęs ir draugiškas. Austra
lijos liet. sporto sąjunga ir 
klubai yra gerai organizuoti, 
visa šimtinė jų sportininkų 
dalyvavo I-se ir Il-se žaidynėse 
Toronte ir Chicagoje. Nebuvo 
jokio klausimo, kad IlI-sios 
žaidynės turėjo būti Australi
joje. O kad Adelaidėje, tai tik dėl 
to, kad ten gyvena Jurgis Jona
vičius, turėjęs drąsos šiam milži
niškam darbui ir pajėgus jį 
atlikti. Jis t a i pasigėrėtinai 
įrodė. 

Į puikią Apollo stadiono salę 
sugužėjo beveik 2,000 lietuvių 

ir keletas australiečių svečių. 
, ,Nega l i b ū t i ! " — k a ž k a s 
nenorėjo tikėti — „juk Adelai
dėje tėra tik 1,000 lietuvių iš 
viso"... Tai 3 kar tus daugiau 
negu Toronte per pirmąsias 
žaidynes ir 6 kar tus daugiau, 
negu per antras žaidynes Chi
cagoje, kur lietuvių skaičius 
siekia dešimtis tūks tanč ių . 
Ž inoma, nemaža i prisidėjo 
sekančia dieną Adelaidėje pra
sidėjusios Australijos Lietuvių 
dienos. 

Maršo garsams skambant , į 
salę pradėjo žygiuoti sporti
ninkai — visi tvarkingose uni
formose, d r a u s m i n g a i . Jų 
priekyje — žaidynių organiza
cinio komiteto pirm. Jurgis 
Jonavičius, šalia jo — Lietuvos 
sportininkų vadovas Artūras 
Poviliūnas ir Š. Amerikos spor
t ininkų vadovas Vytautas Gry
bauskas. Sekė 4 kraštų — Lie
tuvos, Australijos, JAV ir Kana
dos vėliavos, o už jų sportininkų 
grupės su klubų vėliavomis ir 
trispalvėmis bei plakatais su 
miestų ir klubų pavadinimais 
priekyje. Netoli 500 išsirikiavo 
salėje, kai Jonavičius prabilo ir 
pradėjo programą, pakvies
damas A. Poviliūną prie mikro
fono. Ilgais plojimais sutiktas, 
j is pradėjo: 

,,Brangūs tautiečiai, pasau
lyje gyvena daug tautų, bet lie
tuvių tauta yra tik viena ir mes 
esame jos vaikai. Kur begyven-
tumėm, ką bedarytumėm — mes 
esame ir būs ime l ie tuvia i . 
,Lietuviais turime ir būt', kad 
mūsų tauta neišnyktų, kad jos 
neužgrobtų d idesnės ir 
galingesnės. 

„Gerbiamieji, pasaulyje yra 
daug šalių, bet Lietuva tik 
viena. Vienintelė šalis, kur mes 
lietuviai ne t ik galime, bet ir 
privalome jaustis šeimininkai. 
Lietuvą mes paveldėjome iš 
savo protėvių, iš didžiųjų kuni
gaikščių Vytauto ir Algirdo, iš 
Mažvydo. Jono Basanavičiaus. 
Vinco Kudirkos, Maironio... 
Mūsų šventa pareiga ją išsau
goti ateinančioms kartoms. Tai 

Akimirka iš Lietuvos Taut in io Olimpinio komiteto a tkūr imo iški lmių Vilniuje . 1938-tųjų m. L T 
olimpiados vėliavą laiko 1928 m. olimpiados dalyvis Viktoras Ražaitis . Dešinėje — praėjusių m e t ų 
olimpiados Seoule medal is tas G in t au t a s Umaras . Olimpinė vėl iava, L ie tuvos s p o r t i n i n k ų a t g a 
benta , IH-se PLS Žaidynėse Adelaidėje olimpine dvasia apjungė trijų k o n t i n e n t ų l i e t u v i u s 
sport ininkus. 

Lietuvos kropAinio rinktines treneris R Snrg'.inas duoda paskutines instrukci
jas savo žaidėjams prie$ rungtynes AdVbiid' • 

nebus lengva, juk buvo labai 
sunkių metų, buvo metų, kai 
Lietuvoje lietuviams neužteko 
vietų. Tačiau dabar Lietuva at
gimsta. Kad mes, kaip Lietuvos 
p a s i u n t i n i a i d a l y v a u j a m e 
žaidynėse — taip pat atgimimo 
ženklas. Mes laimingi, kad gali
me čia dalyvauti; mes dėkingi 
v i s i ems , k u r i ų dėka čia 
dalyvaujame. 

„Mes didžiuojamės, kad at
vykome ne tuščiomis — su tri
spalve, kuri vėl tapo Lietuvos 
valstybine vėliava, rankose; 

— Su Vinco Kudirkos tautiš
ka giesme lūpose; 

— Su žinia, kad atkurtas Lie
tuvos taut inis olimpinis komi
tetas. 

— Su I Lietuvos tau t inės 
olimpiados vėliava, kurią no
rėčiau į te ikt i šių žaidynių 
organizatoriui. 

Brangūs tautiečiai, leiskite jus 
pasveikinti su III PLS žaidynių 
pradžia ir palinkėti, kad dabar
tinis ir būsimi pasaulio lietuvių 
sportiniai susitikimai ta rnautų 
tautos vienybei ir gerovei. 

„Baigdamas noriu pasiūlyti 
IV-tas P.L.S. žaidynes surengti 
mūsų T Ė V Y N Ė J E L I E 
T U V O J E " . 

Audringais plojimais buvo 
palydėta jo kalba ir Tautinės 
olimpiados vėliavos įteikimas. 

Po to Vyt. Grybauskas per
skaitė ŠALFAS s-gos centro vai- ' 
dybos pirm. Valdo Adamkaus 
sveikinimą, o taip pat t rumpai 
sveikindamas ir savo vardu. 
Lietuvos sportininkams ir jų va
dovams jis, kar tu su Rimantu 
Dirvoniu ir Pranu Bernecku. 
išvykos organizacinio komiteto 
nariais, įteikė medalius ir „Išei
vijos Sporto" knygas. 

Sekė sveikinimai ir telegra
mos iš Lietuvos: „Žalgirio" 
Sporto s-gos Irklavimo federa
cijos, Lietuvos Kūno kultūros ir 
sporto k-to pirm. Zigmo Motie-
kaičio, „Tėviškės" draugijos 
pirm. V. Sakalausko. Po to 
Pasaulio Lietuvių B-nės pirm. 
dr. V. Bieliauskas oficialiai ati
darė žaidynes. Sportininko prie
saiką perskai tė Lietuvos lauko 
teniso pažiba Jūra tė Mackevi
čiūtė. Nuskambėjo Australijos, 
JAV-bių, Kanados himnai, o 
Lietuvos himną giedojo visi 
dalyviai. Atidarymas buvo įspū
dingas, ne vieno žiūrovo akyse 
spindėjo ašaros ir gausios ova
cijos Lietuvos sportininkams. 

Vienas taut in is šokis suteikė 
truputį laiko pasiruošti pirmųjų 
rungtynių žaidėjams. Sekė dve
jos rungtynės , kurias žaidė 
keturių kraš tų krepšininkai: 
Lietuvos jaunimo rinktinė prieš 
Chicagos „Lituanicą" ir Toron
to „Vytis" prieš Australijos lie
tuvių r inkt inę . 

M E D A L I Ų L A I M Ė T O J A I 

K R E P Š I N I S 

Tomis dvejomis krepšinio 
rungtynėmis prasidėjo žaidynės. 
Vyrų krepšinio varžybose daly
vavo 10 komandų. Kaip ir tikė
tasi, aukso medalius laimėjo 
Lietuvos r inkt inė , baigmėje 

nugalėjusi New Yorko „Atletų" 
komandą 56-50. Bronzos medalį 
iškovojo Toronto „Vytis" prieš 
Australijos rinktinę 48-36. 

J a u n i ų krepš in is : 

1 v. Chicagos ..Neris", 
Nevy Yorko LAK. 

2. 

Moterų krepš in is : 

1. ŠALFAS s-gos komanda, 2. 
Adelaidės „Vytis". 

TINKLINIS 

Vyrų t inklinis: 

1. Chicagos „Neris", 2. Los 
Angeles „Banga", 3. Bostono 
„Grandis". 

Mote rų t inklinis; 

1. Chicagos „Neris", 2. Los 
Angeles „Banga". 3. New Yorko 
LAK. 

LAUKO TENISAS: 
V y r ų v ienetas 

1. V. Čikotas — Washingtono 
„Vėjas". 

2 . S. Sotys — Det ro i to 
„Kovas". 

3 . J Č iko t a s - Wash . 
„Vėjas". 

Nuotr. Valdo Malinausko 

S K V O Š A S 

V y r a i 
1. E. Mikalauskas — Adei. 
2. R. Bumelis — C a n b e r r a 
3. R. L in iauskas — Syd. 

Moterys 

1. R. Rupinskai tė (Adei.) 

2. A. Miškinytė (Brisbane) 

B I L I J A R D A S 

Vyra i 
1. G. Atkinson (Syd.) 
2. D. Kalėda (Syd.) 
3. V. Burokas (Syd.) 

M o t e r y s 

1. J . Vi tkūnienė 
2. B. Jonavičienė 
3. R. Kubilienė 
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ORGANIZACINIS 
K O M I T E T A S PRANEŠA 

Išvykos į IlI-sias PLS Žai
dynes Australijoje organizacinis 
k o m i t e t a s p r a n e š a , kad jo 
ruošiamos loterijos laimingųjų 
bilietų t raukimas , turėjęs įvykti 
s a u s i o 15 d. Chicagoje, 
a t idedamas vėlesniam laikui. 
Vieta i r da ta bus pranešta 
spaudoje. Loterijos tikslas — 
sport ininkų kelionių išlaidas 
sumažint i . 

(Visos iš Adei.) 

Š A C H M A T A I 

1. A. Mikėnas — Lie tuva 
2. E. Liūgą (Melb.) . , 
3. P. Ar lauskas - (Adei.) 

(Bus daugiau) 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 S t r H t , Chicago 
Tai . 4 3 4 - S M t (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Raz. 244-0067; arba 24*4581 

DR. E. DECKYS 
I r t i GYDYTOJA IR CH4RURGĖ 

SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 
r > ' ' " ' EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

• 4 4 9 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tat. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto t a i . — 592-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
9441 S. Pulaskl Rd 

Valandos pagal susitarimą 

Sydnėjaus aerodrome atvykstančius Šiaurės Amer ikos l i e tuv ius spo r t i n inkus 
su t iko III-jų PLS Žaidynių organizacinio komi te to p i rm. J u r g i s J o n a v i č i u s , 
Š. Amerikos sport ininkų vadovas Vy tau ta s G r y b a u s k a s ir L ie tuvos 
sport ininkų vadovas A r t ū r a s Poviliūnas. 

Moterų v i e n e t a s 

1. N. Leiputė - Adei. „Vytis". 
2. J. Mackevičiūtė — Lietuva. 
3. V. Vebe'ieniūnė — N.Y. 

LAK. 

Vyrų dve je tas 

1. V. Čikotas - S. Solys. 
2. J. Čikotas 

'Melb.). 
J . Sanders 

Moterų dve je t a s 

1. J. Markevičiūtė — N. Lei
putė . 

2. V. Vebeliūnienė — G. Vebe-
liūnaitė. 

Mišrus dve je t a s 

1. S. Solys — J. Mackevičiūtė. 
2. J. Čikotas — N. Leiputė. 

Mot. sen jorės 

1. V. Vebeliūnienė. 
2. L. Šimkutė - Melb. 

Futbolas Chicagoje 
GERA P R A D Ž I A 

Praėjusį sekmadienį , sausio 8 
d. „Li ths" vyrų komanda žaidė 
pirmąsias salės futbolo pirme
nybių rungtynes pr ieš italų 
k o m a n d ą „ M a r o o n s B " , 
sudarytą iš j aunų žaidėjų. Mūsų 
vyrai lengvai laimėjo prieš juos 
rekordiniu rezu l ta tu 12-1. 

Šį sekmadienį, saus io 15 d., 
mūsiškiai žais prieš ukrainiečių 
,.Wings", kuri praėjusį sekma
dienį taip pat laimėjo aukš toku 
6-1 rezultatu prieš vokiečių 
„For tūna" . Nors p i rmenybių 
dar pati pradžia, bet norisi pra
n a š a u t i , kad šios „ L i t h s " -
„Wings" rung tynės b u s t a rp 
rimčiausių kandidatų į divizijos 
čempionus. Rungtynės bus Villa 
Park , 111., Odeum sporto areno 
je, pradžia 5:15 vai. vakare . 

J . J . 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

DR. VILMA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar CMropracttc — 
•522 S. Wolf Rd. 

W#st#m Springs, IL 
248-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tai . kabtnato Ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cletro 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai pop-et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. M t c N f a n Ava., SuNt 324 Ir 

8838 S. RutaaM Rd., CMcaao, IL 
Tai . S88-2980 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

KaMnato tai . RE 7-1 ĮS I : 
R a t M . 385-4811 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 92S-8288 

S07 S. Gilbert. LaGranga, IL. 
Tai. 352-4487 

Dr. Tumaaonlo kabinatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straat 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

Kab. ta i . LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. ta i . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Ava. , 
Chicago, III. 80852 

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

Card iac Diagnosis, Ltd. 
Marque t te Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Ch icago, IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia, Chicago, I I I . 
Tai. 925-2670 

1185 Dundea Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hills, II 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tiknna akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71 st St. — Tai . 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta trec 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVast 71 st Straat 

Tai. .434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71st. St., Chicago, I I I . 
Tai.: 436-0100 

11800 Souihwast Hlglmay 
Palos Hatghts, III. 80463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

OR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W 63rd Straat 

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

KaMnato tai. 776-2880, raz. 448-5541 

Va! 

EDMUNDAS ViŽINAS. M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . 585-7755 



Kodėl Demokratai 

PRALAIMĖJO 
K a s pasidarė, kad net prieš 

vienerius su puse metų priimti
na etiketė „liberalas"' šiame 
kraš te staiga tapo ne tik nepo
puliar i , bet ir prezidentinio 
kandidato G. Bush buvo sėk
mingai naudojama įbauginti 
balsuotojus prieš M. Dukakį, 
kur i s ir pats pajuto reikalą tos 
et iketės išsiginti, nors pats ir 
buvo naujojo, šiuolaikinio libe
ralo tobuliausias pavyzdys? 

Commonweal ž u r n a l e šį 
klausimą įdomiai gvildeno Fred 
Siegel, parodydamas, kad da
bar t inis liberalizmas iš tikrųjų 
yra senojo išgama ir todėl net ir 
s e n ų l ibera lų i š s i g i n a m a s . 
Savo dėstymą jis paradeda pri
mindamas, kad liberalizmas 
gal i didžiuotis i lga istorija 
sėkmingos kovos, ginant indi
vido teises. Religinės praktikos 
bei asmeninių teisių įvairovė, 
kuriomis šio krašto gyventojai 
d ž i a u g i a s i , ka ip t ik y r a 
sėkmingų liberalų kovų iš
ra iška . Net ir šiandien, rašo 
Siegel, liberalų kovos dėl indi
vido teisių, kai nėra matomos 
ka ip išsikovojamos visuome
ninės tvarkos sąskaiton, tebėra 
labai populiarios, kaip buvo ma
tyt i Bork apklausinėjime dėl 
Aukščiausio Teismo teisėjo tin
kamumo. 

Tačiau čia ir glūdi visas šian
dieninių liberalizmo problemų 
cimusas. Kadangi liberalizmas 
imasi ginti asmens autonomiją, 
j is nesugeba atliepti socialinei 
suirutei, kuri vis ryškiau gresia. 
Liberalizmas nesugeba atliepti, 
ka i laisvė yra piktnaudojama, 
rašo Siegel. Jo suprat imu di
džiausias visuomenės rūpestis 
Amerikoje liečia ne ekonomi
nius klausimus, ne žmogaus tei
ses, ne gamtosaugą, o baimę dėl 
socialinės suirutės. Tą puikiai 
suvokė respublikonai per rinki
minę kampaniją ir kadangi 
Busho kampanija koncentravosi 
at l iept i šiai baimei, ryškiai 
pasisakydami už visų bendruo
meninių vertybių išsaugojimą, 
Bushas laimėjo rinkimus. Siegel 
supratimu, demokratai rinkimų 
nė negalėjo laimėti, nežiūrint, 
k a s būtų buvęs jų kandidatas, 
g r y n a i dėl to, k a d jų li
b e r a l i z m a s n e a t l i e p i a da
ba r t i nė s v isuomenės lūkes
čiams. 

Siegel dabartinį liberalizmą 
vadina „įs tatymišku" („le-
g a l i t a r i a n " ) l i b e r a l i z m u , 
reiškia, pažiūra, k u r kiekvieno 
teisė būti lygiai t raktuojamu 
pagal įstatymą būtų skrupu
lingai prižiūrima, nežiūrint, iki 
kokio taško tas asmuo pažeistų 
bendruomeninį saugumą ar 
vertybes. Pavyzdžiu jis citavo 
Clevelando buvusį merą Carl 

Stokes. kuris vedė kovą prieš 
tokių „įstatymiškų liberalų" 
vadovaujamą Teisinės Pagalbos 
draugiją. Ši dėl teisinio prin
cipingumo priežasčių ėmėsi gin
ti 150 kartų per metus areštuo
tą prostitutę. Stokes iškėlė, kad 
turėdama 25,000 dol. metinių 
pajamų, ji nekvalifikuoja varg
š a m s ta ikomai teisinei pa
galbai. Be to, argumentavo 
Stokes, savo taksais visuomenė 
neturėtų ginti „nelegalios veik
los, kuri paverčia mūsų kaimy
nystes į griūvančius kvartalus". 

Į šį kaltinimą Teisinės Pa
ga lbos d raug i jos a t s t o v a s 
atsiliepė: „Aš nemanau, kad 
a s m e n s k r i m i n a l i n ė veikla 
tu rė tų paveikti jo kaltumo ar 
nekal tumo sprendimą ryšium 
su nauju ka l t in imu" . Toks 
teisinis skrupulingumas, rašo 
Siegel, užtikrina, kad asmens 
praeities veikla nebūtų laikoma 
nei dėsninga, nei prasminga. Ir 
jei visuomenė nukentėtų 
tokio teisinio nihilizmo dėka, 
sako liberalai, tai t ik yra kaina, 
kurią visuomenė tur i sumokėti, 
jei nori turėt i civilinių laisvių. 
„Ar kas gali gyventi tokioje 
moralinėje tuštumoje", klausia 
Siegel. „Ar kas bent minutei 

prileidžia, kad tokie advokatai 
tą pa t į k r i t e r i jų p r i t a iko 
savuose gyvenimuose?" Gali 
būt i t ikras, jis rašo, kad sam
dydami asmenį prižiūrėti jų 
vaiką jie labai atidžiai kreipia 
dėmesį į to asmens buvusią 
moralinę veiklą. 

Šis Stokes ir Teisinės Pa
galbos draugijos pasišnekėjimas 
parodo daug daugiau negu tik 
įstatymo nuprasminimą, pa
vertimą advokatų žaidimu, kai 
jis buvo laisvės tvarkymo kerti
nis akmuo. Šis dialogas parodo, 
kad yra įvykęs didelis lūžis tarp 
senojo „New Deal" liberalizmo, 
kurio švelniai propaguojamas 
ekonominis lygiateisiškumas 
buvo grindžiamas ne individua
liomis teisėmis, o visuomenės 
bendrai laikomomis vertybėmis, 
ir naujojo, moralinio reliatyviz
mo l iberal izmo, kuris y ra 
grindžiamas individo teisėmis, 
stojant prieš visuomenę. Kaip 
t ik toks pripažinimas individo 
t e i s i ų , kur ios stoja p r i e š 
visuomenės bendrai laikomas 
vertybes, dažnai liberalus pri
veda prie to, kad jie yra bejėgiai 
pasmerkt i net ir ryškiausiai 
visuomenę alinančius veiks
mus . 

Šiandieninis liberalizmas, ra
šo Siegel, dažnai prieštarauja 
pa t s sau. Nors j is skelbia, 
„moralinį nesaistomumą" — 
daryk, ką nori, j is tuo pačiu 
kviečia žmones jungtis sociali
nių bei ekonominių tikslų sieki
mui . Nors jis besąlyginiai gina 
individualios išraiškos teises, 
kaip laisvę vartoti keiksmažo
džius futbolo žaidynėse, jis pasi
sako prieš bendrai laikomų ver
tybių viešą išraišką, kaip loja
lumo pareiškimą vėliavai, būk 
ta i šis esąs grėsmingas individo 
teisėms. Kaip šiandien įgyven
dinamas, liberalizmas suteikia 
maža emocinio pasitenkinime, 
k u r i s p l a u k t ų iš b e n d r a i 
laikomų ir išreiškiamų verty
bių. 

Kaip pasirodė Dukakio prezi
dentinėje kampanijoje, libe
ral izmas nemoka ir savo paties 
vertybių viešai dalintis, kas 
galėtų duoti jo palaikytojams 
t a i p bū t iną emocinį pasi 
tenkinimą. Siegel mano, kad jei 
Dukakis nebūtų išsigynęs vadi
namo „L"-žodžio, o iškėlęs libe
ralizmo didžiulius pasiekimus 
asmeninių teisių kovoje, jis būtų 
galėjęs net ir su liberalo etike
te rinkimus laimėti. Bet di
džiausia liberalų klaida buvo 
nesupratimas, ko visuomenei 
dabar labiausiai reikia. Li
beralai piktinosi, kad G. Bush 
savo kampaniją varė „šaluti
n i a i s " klausimais , kaip lo
ja lumo vėliavai pareiškimu. 
Bet liberalizmas susinaikino 
ka ip tik tokiais „šalutiniais" 
klausimais kaip malda mokyk
lose ir teisiškai, ne balsuotojų 
noru, pravarytomis „teisėmis", 
ka ip abortas. 

O tie jų ignoruojami „šalu
t i n i a i " k l aus ima i e i l iniam 
balsuotojui yra gyvybiški: kai 
šeima turi leisti dideles sumas 
pinigų privačioms mokykloms, 
nes liberalų „teisiškumas" taip 
surakina visuomeninės tvarkos 
r a n k a s , kad viešosiose mo
kyklose negalima pašalint i 
nekompetentingų mokytojų, ar 
ka i narkotikų pardavėjų ne
galima ilgiau negu 20 minučių 
kalėjime išlaikyti. 

Busho išrinkimas parodo, kad 
šis kraštas dar tebėra valdomas 
žmonių valios, jų bendra i 
laikomų ir palaikomų vertybių, 
o ne teisiškų diktatorių, „įsta
tymų žinovų ir raštų aiškintojų" 
mažumos. Tačiau tuo pačiu tai 
ir parodo būtinumą ir svarbą 
kiekvienam piliečiui aktyviai 
dalyvauti ir domėtis politiniu 
procesu. Demokratiška sistema 
veiks tik tol, kol balsuotojai 
savo pasyvumu jos neatiduos 
kit iems. 

a.j.z. 

POETAS BERNARDAS 
BRAZDŽIONIS IR LIETUVA 

Vienas „bendravimo su kraštu" atvejis 

Žodžio l a i s v ę L i e t u v o j e 
išleidus iš okupacinio režimo 
karcerio, ga l ima daryt i tiksles
nes i š v a d a s ap i e i še iv i jos 
užimtas pozicijas „bendravimo 
su k r a š t u " k l aus imu . 

Neka lban t apie l ie tuvius ko
munistus emigracijoje, kurie iki 
šiol dar tebeseka s tal inis t inė li
nija, išeivijoje bendravimo su 
okupuota Lietuva klausimu bal
singiausiai reiškėsi kraš tu t inės 
mažumos. V iename sparne bū
rėsi t ie, k u r i e l ietuvių t au tos 
labui siekė ta ik ingos koegzis
tenci jos s u į s i t v i r t i n u s i u 
stal inist iniu režimu, an t r ame , 
kurie Lietuvos laisvės labui 
kratėsi nuo be t kokių santykių 
su Lietuvos žmonėmis. Pirmųjų 
idėjinę v i r šūnę išryškino An
tano Sniečkaus sulyginimas su 
Vytautu Didžiuoju, antrųjų — 
raudona p ly ta , k a r t u su lango 
stiklais įkr i tus i į sa lę Chicago-
je, ku r koncertavo solistas iš 
Lietuvos. O skelbtoji formulė, 
ištikimai esame solidarūs su lie
tuvių t au t a , t iks l iausiai tur
būt išre ikškė daugumos nusis
ta tymas. 

Nuosaik io j i išeivijos dau
g u m a n i e k a d r y š i ų su 
Lietuvos l i e t u v i a i s nes ikra-
tė, nes, no r in t iš laikyti soli
darumą, r e ik i a j aus t i tikrąjį 
tautos pulsą. Tačiau, iš ant ros 
pusės, „sol idarumo su t a u t a " 
idėjos teigėjai nepr i ta rė neat
sakingiems ekspe r imen tams ir 
su pagrindu nepasitikėjo stalini
nio režimo rodoma „kul tūr in io 
bendradarb iav imo" iniciatyva. 
Į sol idarumą su t a u t a ragino ir 
poetas Be rna rdas Brazdžionis. 

P o e t a s v i enybėje s u 
p u b l i c i s t u 

Viena p ra sme poetas Bernar
das Brazdžionis y r a panašus į 
Kudirką a r Vaižgantą, bū tent , 
kurdamas grožinę l i te ra tūrą 
neleido rūdy t i ir publicist inei 
plunksnai . I r bus diena, ger iau, 
kad j i greičiau a te i tų , kai pr ie 
poeto Bernardo Brazdžionio poe
zijos tomų prisiglaus ir žurnalis
to B e r n a r d o B r a z d ž i o n i o 
pub l i c i s t i kos t o m e l i s , k a i p 
„Tėvynės v a r p a i " prie Vinco 
Kudirkos raš tų . 

Brazdžionis buvo vienas iš tų, 
kuris norėjo girdėti au ten t i šką 
lietuvių t au tos balsą ir parodyti 
j am veiksmingą solidarumą. 
Kas norėjo, tą balsą girdėjo. 
Girdėjo ir Brazdžionis. 

1968 jis r a šė : „ Juo toliau, juo 

J U O Z A S KOJELIS 

l ab iau nebesame atskirti nuo 
savųjų tėvynėje. Matome jų 
padėtį , sup ran t ame jų pastan
gas ir j auč iame jų gyvybės 
pulsą. Mokomės atskir t i savą 
nuo svetimo, pasirinktą nuo pri
mesto... Noras palaikyti ryšį su 
savais ia is okupuotoje tėvynėje 
visų didelis ir nemeluotas. Tik 
i r č ia r e i k s s u p r a s t i , kad 
netur ime atsisakyti principo dėl 
beverčio a r abejotinos vertės 
blizgučio. Nebijokime danajų, 
nešančių dovanas iš svetimųjų 
malonės , bet negriebkime jų į 
glėbį ir nespirkime tuo pačiu 
metu savųjų, kurie yra atsargūs 
ir nepri taria staigiems, neapdai
r iems veiksmams. Laisvos tėvy
nės pasiilgimas vadino ir vadina 
mus būt i r imta is ir išmintin
ga i s" . 

Buvo ir vėliau gausėjo mūsų 
t a r p e k u l t ū r i n i n k ų , p r i s i 
glaudusių prie kairiojo sparno, 
kur ie iš aukšto žiūrėjo į politinę 
veiklą, ne t rūpesčius Lietuvos 
re ika la is priskirdami „nešva
rios pol i t ikos" sričiai. Ne toks 
buvo Brazdžionis. Jau 1963 tarp 
svarbiųjų išeivių uždavinių jis 
laikė „kelt i balsą ir neleisti už
migti pasaul io sąžinei. Tai ne 
t ik poli t ikų darbas, bet kiek
vieno, ku r i s dar gyvas savo 
t au ta i ir jaučia žmogiškąjį atsa-
komingumą" . 

Kai „Chris t ian Science Moni-
to r " v ienas bendradarbis 1969 
lietuvių t au tą nurašė į žmonijos 
nuostolius, Brazdžionis atsilie
pė ai t r ia i ir su įkvėpimu: „Ne, 
ne! Nelaidokit Lietuvos, jūs , 
priešai, ir jūs , ramybės ištroškę 
draugai. Jos gyvybė po ledu. bet 
pavasario potvynis išsilies vieną 
kar tą visu gaival ingumu ir sti
chine galybe! Lietuva pavergta, 
bet gyva!" Ir ka i šiandieną 
V i n g i o p a r k e Vi ln iu je a r 
Gedimino kalno papėdėje girdi
me š imta tūks tan t ines minias, 
skanduojančias Lie-tu-va! Lie-
tu-va!, reikia žinoti, kad tą žodį 
j au prieš 22-jus metus , t.y. 1966 
t au t ą ir išeiviją ragino skan
duoti Brazdžionis — „visų mūsų 
vienas š auksmas — Lietuva, 
Lietuva!" 

K o m u n i s t a m s B r a z d ž i o n i s 
— t a u t o s i š d a v i k a s 

Dar 1986, aps i lankęs Vilniu
je , an t vieno pas ta to mačiau 
neoninėmis ra idėmis išrašytą 
šūkį: „Partijos balsas — liaudies 

balsas". Ir kuo kas aukščiau 
hierarchijoje stovėjo, t uo autori-
tet ingiau liaudies vardu kalbė
jo. Lietuvoje tokie vyriausi 
kalbėtojai buvo komunistų par
tijos sekretoriai . T i k šiais 
metais pagal naujus Gorbačiovo 
potvarkius ir partijos sekre
toriai savo balsą kiek prislopino. 
1949 m., kai tautos burna ne tik 
buvo užčiaupta, bet lūpos tiesiog 
užsiūtos, Vladas Niunka, vienas 
iš žymiausių komunistų partijos 
funkcionierių, rašytojų suvažia
vime Vilniuje Brazdžionį pri
skyrė prie tų, kurie „išsigimė į 
g ė d i n g u s savo t au tos 
išdavikus". 

Poetas Eduardas Mieželaitis, 
dar nepriklausomoje Lietuvoje 
pasidaręs komunistu, būsimasis 
„socialistinio darbo didvyris" ir 
Lenino premijos laureatas, tokį 
pat Brazdžionio pasmerkimą pa
skelbė eilėmis. 1953 „Tiesoje" 
a t s p a u s d i n o ei lėrašt į „Per 
pasau l į keliauja: š u v a " — 
Brazdžionio „Per pasaulį ke
liauja žmogus" parodiją. Čia jis 
Brazdžionį ir visus, kurie 
priešinosi stalinistinei okupaci
jai Lietuvoje, vadina tuo šunimi 
ir kal t ina, kad „mūsų liaudžiai 
į nugarą taiko" pistoletą, ir kad 
, j o ranka jau krauju sutepta". 
Mieželaitis irgi kalba prievarta 
nutildytos tautos vardu. J is 
tar ias i ginąs lietuvių tautą nuo 
, ,pe r pasaul į kel iaujančio 
šuns" , kuris „negali nurimti, 
pakęsti , kad gyvena laisvai 
Lietuva". 

Šiuo metu negalima pasakyti, 
ar Mieželaitis tą parodiją parašė 
savanoriškai ar įsakytas, t ik 
a išku, kad širdies gilumoje jis 
Brazdžionio poezija gėrėjosi, nes 
v i e n ą eilėraščių r ink inė l į , 
pavažinėjęs Vakaruose, pavadi
no „Svetimi akmenys (plg. 
Brazdžionio „Svetimi kalnai") ir 
ka i kuriuos eilėraščius jis suei
l iavo tikrai nusižiūrėjęs į Braz
džionį. Brazdžionio „Kalėdų do
vanos" ir Mieželaičio „Ką tau 
p a r v e ž t i dovanų?" beveik 
d v y n u k a i , t ik nevienodo 
amžiaus — Brazdžionis rašė 
aštuonerius metus anksčiau. 

P a r t i j o s balsas n e b u v o 
t a u t o s ba lsas 

Kad stalinistiniai partiečiai 
Brazdžionį tautos akyse norėjo 
suniekinti , nesunku suprasti. 
Tai buvo jų įpareigojimas ir įsi
pareigojimas. Bet šiame at
virumo laikotarpyje būtų įdomu 
išgirsti, kodėl toks r imtas lite-

Poetas Bernirdas Barzdžionis su rašytoja Ale Rūta <kairėje) ir Edita 
Nazaraite, poete iš Kanado-. LF bičiuliu Los Angeles suorganizuotame 
literatūros vakare gruodžio 3 d. 

ratūros tyrinėtojas kaip Vytau
tas Galinis, Brazdžionio kūrybą 
laikė „kapų ir grabų poezija" 
(1957) ar Vytautas Vanagas, jau 
atvirumo vėjams pradėjus pūsti. 
1987 m. Brazdžionį dar aptar ia 
kaip „klerikalinės spaudos" 
redaktorių ir bendradarbį, kurio 
„hitlerinės okupacijos metų ir 
emigracinėje kūryboje yra anti
tarybinių motyvų". Tuo tarpu 
apie Antaną Vaičiulaitį rašo. 
kad jis buvęs tik „kata l ikų 
spaudos bendradarbis", o apie 
Antano Gustaičio „antitarybi
nius motyvus" net neužsimena. 

Kad partijos balsas nebuvo 
tautos balsas, gerai suprato 
istorinę atsakomybę prisiėmu
sios išeivijos dauguma. Šiandien 
tai pripažįsta ir partiečiai, kurie 
Stalir o tarnybai nebuvo atidavę 
savo sąžinių. Taigi sialinie-
čiams nepasisekė Brazdžionio 
atskirti nuo tautos. Mat, Braz
džionis nebuvo išėjęs iš tautos. 
Jis ten buvo visą laiką. Išeiviją 
pasiekdavo žinios, kad Brazdžio
nio eilėraščiai Lietuvoje slapta 
perrašinėjami, o kontrabandos 
keliu ten patekę jo eilėraščių 
rinkiniai eina iš rankų į rankas, 
kol visai susidėvi. Brazdžionis 
tapo tautos legenda, ir jaunimo 
tarpe išsivystė Brazdžionio 
kul tas . Būrel iais sus i r inkę 
skaitė Brazdžionio eiles ir darė 
p i l ig r imines ke l iones į jo 
gimtinę Stebeikėlius. 

Laisvoji pogrindžio spauda pa
tvirtino tas žinias. Iš tos spaudos 
sužinome dar daug iau : už 
Brazdžionio eilėraščių davimą 
kam nors skaityti grėsė Sibiras. 
Tai savo kalboje teisme 1960 
patvirtina nuteista seselė Danu
tė Mušinskaitė: „Kaltinama aš. 
kad daviau skaityti Brazdžio
nį". bet ..Brazdžionio kūryba la
bai mėgstu". „Kal t inama aš, 
kad multiplikavau ir p la t inau 
kitą Brazdžionio rinkinį ..Di
džioji kryžkelė". Pogrindžio 

spauda taip pat pranešinėjo, kad 
kar tu su Girn iaus , Maceinos, 
Ylos, Brizgio, Krupavičiaus, 
Prunskio, Gliaudos knygomis 
valdžios žandara i konfiskuo
davo ir už t ik tus Brazdžionio 
eilių r inkin ius . 

Brazdžionis visada maloniai 
sut ikdavo visus iš Lietuvos 
a t v y k u s i u s k u l t ū r i n i n k u s , 
neklausdamas , — partietis a r 
ne . T a č i a u g u n d o m a s p e r 
valdžios malonę su savo kūryba 
grįžti į Lietuvą, nedviprasmiš
kai a tsakydavo: „man grįžti 
nereikia. Aš ten esu". 

Pogrindžio spauda aprašo 
tikinčių jaunuol ių piligriminę 
kelionę į Stebeikėl ius 1981 m. 
Čia jie prie sunaikintoje sodybo
je išlikusios kr iaušės pastatė 
kryžių su pr i tv i r t in ta Švč. Mer
gelės skulptūrėle . Partiečiai tą 
kryžių nuver tė . 

Ta pati spauda nurodo prie
žastis, kodėl Brazdžionis yra 
tapęs gyvąja gyvosios lietuvių 
tautos lgenda: „Abiejų okupaci
jų metais j is at idavė visą savo 
poetinį ta lentą kelt i tautiečių 
dvasiai, žadinti šventai vilčiai, 
kad ir po Stalino vagonų ratais, 
ir po Rainių, Pravieniškių, Čer-
navės lavonų krūvomis išliks 
L i e t u v a g y v a . Juodž iaus io 
teroro nakt į Tautą pasiekdavo 
d r ą s i n a n t i s poe to ba l s a s : 
„Šaukėm lietuvį burtis prie 
lietuvio Ir gyvą širdį prie gy
vos širdies". 

B r a z d ž i o n i s — dvas inė s 
r evo l iuc i jo s pr iekyje 

Be Brazdžionio, Lietuvoje 
popu l ia rūs ir k i t i išeivijos 
poetai, kaip Aistis. Bradūnas. 
Nagys, Ni l iūnas , tačiau dvasi
nės, nekruvinos, revoliucijos 
g r e t o s e , k u r i o s e žygiuoja 
pogrindininkai , politiniai ka
liniai, t remt in ia i ir virš kurių 
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išėmimo v ienas jūreivis išs isuko r anką ir kur iam lai
kui paliko nedarb ingas . P ipas l a ik ina i turėjo jį pava
duoti. 

Pirmą k a r t ą įsėdęs į Stubbo valtį , Pipas labai jau
dinosi, bet jo laimei tą kar tą išvengė susidūrimo su ban
giniu ir la ikėsi gana gerai . Tač iau Stubbas, jį stebė
jęs, j am patar inėjo apsišarvuot i drąsa, kurios j a m 
dažnai reikėsią. 

Per k i tą išvyką j is turėjo i r t i s prie banginio. Tą 
akimirką, ka i į jį įsismeigė pers tekė , banginis smogė 
savo įprastinį smūgį ka ip t ik po suolu, an t kurio sė
dėjo vargšas Pipas. Staigiai užkluptas, juodukas pašoko 
į orą su i rk lu rankoje ir t a ip ne la imingai , kad .jo krū
tinė a t s i t renkė į v i rvę ir jį nuvi lko už borto ir, krisda
mas į vandenį, jis pasijuto supančiotas . Tą pačia aki
mirką sužeistasis bangin i s ka ip pamišęs leidos bėgti, 
virvė ūmai įs i tempė ir s ta iga va rgšas Pipas, apdrabs
tytas putomis , pasirodė įvyniotas į virvės mazgus ir 
žiauriai ve lkamas , jai kelis k a r t u s apsisukus aplink 
jo krūt inę ir kaklą. 

Taštegas stovėjo priekyje ir visas liepsnojo medžiok
lės įkarščiu. J i s nekentė Pipo už jo t ingumą. Iš t raukęs 
valties peilį iš makštų , jo a š t r ius ašmenis uždėjo an t 
virvės, ir pas i sukęs į Stubbą, k laus iamai suriko: 

— Nupjaut i? 
Tuo t a r p u pamėlęs Pipo veidas aiškiai sakė: „Dėl 

Dievo meilės, nupjauk!" 
Visa tai įvyko akimirkoj, visa scena neužtruko nė 

pusės minutės. 
— Tebūnie prakeiktas! Nupjauk! — sumaurojo 

Stubbas. 
Tuo būdu buvo prarastas banginis ir išgelbėtas 

Pipas. 
Kai vargšas juodukas atgavo sąmonę, jis pavirto 

įgulos keiksmų ir pajuokos objektu. Ramiai leidęs tiems 
keiksmams išgaruoti, savo ruožtu Stubbas tiesiai ir 
paprastai iškeikė Pipą oficialiai. Po tojam davė kele
tą patarimų: 

— Pip, niekados nešok iš valties, išskyrus..." — ir 
visa buvo labai neaišku, kaip dažnai yra su gerais pa
tarimais. Tavo šūkiu banginių medžioklėje turėtų būti: 
„Būk prilipęs prie valties!", tačiau retkarčiais „Šok iš 
valties!" yra dar geriau. 

Paskui, įsisąmoninęs, kad j is duoda Pipui per pla
tų leidimą iššokti iš valties, jis baigė griežtai 
įsakydamas: 

— Pip, st ipriai laikykis valtyje, arba, dievaži, aš 
daugiau tavęs nebetrauksiu iš vandens. Tad būk at
sargus! Mes negalime sau leisti prabangos netekti 
banginių del tokių tinginių, ka ip tu. Alabamoje už 
banginį mes gausime trisdešimt kartų daugiau negu 
už tave. Pipai. Atsimink tai ir niekad nešok iš valties. 

Tais žodžiais Stubbas netiesiogiai norėjo pasakyti, 
kad nors žmogus myli sau panašius, jis vis tiek palieka 
pinigus darąs gyvulys, ir kad ši tas palinkimas kar ta is 
gali būti kliūtis pasireikšti jo prigimtam gerumui. 

Bet visi mes esame dievų rankose, ir Pipas vėl 
pašoko į vandenį. Tai įvyko labai panašiose į pirmąjį 
atvejį sąlygose. Tačiau šiuo kar tu neužkliudė virvės 
ir, banginiui pradėjus bėgti, Pipas atsidūrė užpakalyje, 
jūroje. Bet, ai! Stubbas išlaikė savo žodį. 

Buvo puiki, žydri diena. Rami ir šal ta raibuliuo
janti jūra tiesėki ligi horizonto ka ip plonytėliausio 
aukso plokštė. Iškildama ir nukr i sdama tarp bangų, 
juoda Pipo galva atrodė kaip t a m s u s gvazdikas. J a m 
nukritus į vandenį, nepakilo joks peilis. Nepermal
daujamas. Stubbas jam atsuko nugarą, o banginis lėkte 
lėkė. Per tris minutes viena bekraščio vandenyno mylia 
nutįso tarp Stubbo ir Pipo. 

Kai jūra rami. plaukti a tv i ram vandenyne prity
rusiam plaukėjui yra lengva. Tačiau baisi vienuma 
nepakeliama. Smarkus yra sus ikaupimas į save patį 
tokioje beširdėje begalybėje, kas, o mano Dieve, galėtų 
jį išreikšti? Pažiūrėkite, kap jūreiviai , kai maudosi 
ramioje jūroje, laikosi arti laivo, teplaukioja tik išilgai 
jo šonų. 

Tačiau ar Stubbas iš tikrųjų paliko likimo valiai 
juoduką? Ne. Bent taip jis negalvojo. Dvi valtys sekė 
jį iš paskos, ir jis t a rė . kad jos neužt ruks surasti Pipą 
ir jį išgelbėti. Banginių medžioklėje nekenčiami bailiai, 
panašiai a r dar daugiau kaip karo laivyne. Tačiau 
nepaisant visko, šis jausmas nėra bendras visiems 
žvejams, nes jie dažnai atsiduria pavojuose ir žino. kas 
yra baimė. 

Bet atsitiko, kad valtys, apie kur ias galvojo Stub
bas, nepamatė Pipo ir. pastebėjusios banginius, leido
si juos vytis. Pagaliau visiškai pripuolamai jį išgelbėjo 
,.Pequodas". Nuo to laiko Pipas kaip pamišėlis klajo
jo po laivo denį ir visi pradėjo t ikėti , kad jis prarado 
protą. 

Labai griežtai negalima peikti Stubbo pasielgimo. 
Panašūs da lykai nėra ret i bangin ių žvejyboje. 
Netrukus pamatysime, kad panašus apleidimas buvo 
skirtas ir man pačiam. 

(Bus daugiau) 
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KAS NUOŠIRDUS, 
KAS APSIMETA? 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Kas neverčiamas nusikerta 

ranką ir iš skausmo nerauda? 
Kiek vagių, sąžinės sugraudin
tų, grąžina pasisavintą daiktą? 
Ir turbūt nėra alkstančio, per 
langą išmetančio duonos 
kepalą. Tik didelės tragedijos 
veda prie panašių veiksmų. 

Visam Pabaltijy ir Lietuvoje 
rn/kiai yra maišomi skylėtais 
šaukštais, — kai kas prasineria, 
kai kas užkliūva. Štai nebuvo 
leista atsikurti savarankiškam 
olimpijadiniam Lietuvos komi
tetui, bet radijo mėgėjai gavo 
teisę naudoti tuos pačius signa
lus, kuriuos naudojo nepriklau
somybės metais. Gruodžio 19 d. 
A. Brazauskas, pirmasis sekre
torius, viešoje kalboje pavadino 
Molotovo-Ribbentropo paktą 
agresija prieš Lietuvos respub
liką, o po dviejų dienų pareiškė, 
kad Lietuvos okupacija „vis 
dėlto buvo mūsų pažangos 
metas", neskaitant daugelio 
nemalonių įvykių. Lietuvoje esą 
ruošiami nutarimai, kurie 
turėtų kompensuoti Sibiro 
tremtiniams padarytą žalą, 
sugrąžinti prarastą turtą ir iki 
šiol tremty esantiems paleng
vinti grįžimo į Lietuvą sąlygas. 
Bet pragyvenimas diena dienon 
sunkėja, ir pats A. Brazauskas 
pabrėžė, kad pirminis uždavinys 
Lietuvoje esąs gyventojų maistu 
aprūpinimo pagerinimas, nors 
mėsos ir pieno produktai ne
trukdomai keliauja į Sovietų 
Sąjungą. 

Tai vis valdžios pareiškimai. 
Sovietiškos valdžios pakanka. Ir 

POETAS 
B. BRAZDŽIONIS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
plevena Stalino-Hitlerio suokal
bio lietuvių tautos aukų vėlės, 
jų visų priekyje žygiuoja 
Maironio ir Brazdžionio kūryba. 

Kad tai nėra retorika, o tik
rovė, tegu paliudija gautas 
Amerikoje laiškas iš Lietuvos: 
„kai tūkstantinė minia sąjūdžio 
suvažiavimo metu, 3 vai. 
nakties, laukiant rinkimų 
rezultatų, skandavo: Braz-
džionį, Brazdžionį, ir skaičiau, 
skaičiau, kiek tik turėjau, 
Brazdžionį. O Vilniaus katedros 
grąžinimo dieną, irgi beveik jau 
naktį, prožektoriams apšvietus 
minių minias, skambėjo kated
ros aikštėje ,,Aš čia — gyva". 
Televizija transliavo visai Lie
tuvai. O nepamirštamas gedu
lingas koncertas Kauno arki
katedroje bazilikoje, taip pat 
televizijos transliuotas, ten 
skambėjo (Brazdžionio) „Trem
tinio malda"... Po koncerto arki
katedroje pasipylė telefono 
skambučiai, pageidavimai iš 
kitų Lietuvos bažnyčių jau su 
vietiniais bažnyčių chorais, kad 
skambėtų Brazdžionio poezija. 
Jau buvo tokie koncertai Uteno
je, Andrioniškyje, Vepriuose. Po 
advento vėl prsidės". Taip rašo 
komunistų partijos narys. 

Taigi taip. Ne Sniečkus, kurį 
antruoju stabu, šalia Stalino, 
norėjo Lietuvoje paversti sta-
liniečiai ir kurį Vytautui Di
džiajam išeivijoje bandė prily
ginti kairiųjų liberalų būrelis, 
bet Brazdžionis yra tapęs 
dvasiniu lietuvių tautos vadu. 
Sniečkaus, antro „Vytauto Di
džiojo", niekas šiandien nebe
mini. Brazdžionis, stalinistų su
kurtą „kultūrinio bendradar
biavimo" planą vadinę danajų 
dovanomis ,,iš svetimųjų" 
malonės", o entuziastiškus 
rėmėjus šioje pusėje įspėjęs 
nesėsti į „kiaurą laivą" (1963), 
Uipn populiariausias žmogus 
Lietuvoje. 

Brazdžionis buvo teisus, ir to
dėl šiandien tauta su Braz-
d7K niu. 

centro komitetas, smarkiausias 
botagas, ir ministeriai, tikrieji 
biurokratijos varovai, ir Aukš
čiausioji taryba, sudaryta iš 
miestų, miestelių komunistų bei 
paparastų darbininkų iš įmonių 
ir kolūkių, tačiau ištikimų, ir 
tarybos prezidiumas, kuriame 
arklių šėrėjų nėra, o buriasi tik 
turėję teisę gerose pirtyse mau
dytis ir specialiose parduotuvėse 
be eilių pirkinėtis. Tačiau įdo
mu, kad XII. 19 vykusiuose rin
kimuose į vietines partijos ir ad
ministracijos viršūnes Lietuvo
je yra buvę daug pasikeitimų: 
po kelis kandidatus vienai pozi
cijai, daug pralaimėjusių senų 
vadų, daug pralaimėjusių mote
rų. (Buvo žinoma, kad iškilusios 
moterys atrodydavo sunkiau 
sukalbamos ir piktesnės engėjos 
už vyrus). Lietuvoje smalsiai 
spėliojama kaip kovo pabaigoje 
vyks Aukščiausios tarybos 
rinkimai, kokius jie atneš 
rezultatus. 

Žvilgsniai aplink 

Užuolankomis suka ir laisvės 
siekiančių sąjūdžių takai. Štai 
Estijos Liaudies fronto atstovas 
Romos dienraščiui „La Repub-
bica" aiškinęs, kad Estijos 
parlamentas, paskelbęs krašto 
suverenumą, nereiškęs atsisky
rimo nuo Sovietų Sąjungos. 
Estai tik norį patys nuspręsti, 
kaip jiems geriau tvarkytis. 
„Patiems nuspręsti" galimybė 
yra nesuprantama, esant Sovie
tų Sąjungos dalimi. Labai 
panašiai kalba ir Lietuvos Per
sitvarkymo sąjūdis. 

Vietinės valdžios turi vin
giuoti, — jos bijo savo žmonių, 
kad nebūtų išmesti ir suniekin
ti, įvedus naują rinkiminę 
sistemą, jos saugojasi Maskvos. 
Po 70 metų melo, kurin įnašą, 
gal net žymų, atidavė ne vienas 
dabartinis okupuotos Lietuvos 
administratorius, sunku staiga 
pasitikėti Kremliumi, sunku 
pasit ikėti pačiu savimi. 
Pagaliau šie „ne vienas" net 
nelaiko melo melu, — tai esan
ti viena iš veiksmingų valdymo 
priemonių. 

Laisvės siekią sąjūdžiai turi 
žvalgytis aplink, nes jiem nėra 
aiškiai žinoma, kas nuoširdus, 
kas tik apsimetęs. Vienas 
dalyvis prieš tris savaites 
asmeniškai pareiškė, kad „Mit-
kinas išmestas, Lietuvoje gene
ralgubernatoriaus daugiau 
nebus", tačiau tas pats asmuo 
skundėsi, kad rusai Pabaltijo 
nesuprantą. Ukrainiečiai miegą. 
Tik gudai pritaria, nes patys 
atbunda ir norį daugiau laisvės. 
Be to, ir Leningrado rajonas yra 
baltiečius remias. (Didelė nau
jiena — V.V.). Ar Gorbačiovas, 
gal priverstas, gal sava valia, 
nepakeis nuomonės? Ar jis 
išliks? Tubūt šitai t rukdo 
žmonėms prisiminti Kalantą ir 
kitas milžinų aukas Lietuvos 
laisvei, nes apie jas tautiškumo 
pakilime nekalbama. Baimė? 
Tačiau paskutiniu metu mažai 
kalbama ir apie Leniną, kuris 
judėjimo pradžioje buvo 
madingas. 

Tiesa, arti dviejų milijonų 
parašų Lietuvoje (arti 4 mili
jonai visam Pabaltijy), protes
tuojant prieš skubotą TSRS 
konstitucijos svarstymą, galima 
laikyti plebiscitu, pasisakančiu 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Reikia tik stebėtis, kad vaka
riečiai į tai mažai dėmesio 
kreipė. Juk tai 50^ visų gyven
tojų, įskaičiuojant mažamečius 
vaikus. 

Duona ir pastogė 

Okupacija žmonėse paliko 
savo ženklus, atbukindama da
lį gyventojų. Jei rimtai pri-
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Atlantoje lietuviai sutinka Naujuosius Metus. Iš kairės: J. Janusaitis, R. Česonienė, prof. dr. 
P. Zunde, Danutė Siemaškienė, Valdas Kazlauskas, Veronika Janušaitienė, Dalė Kazlauskienė, 
Rimas Česonis, Ramunė ir Ričardas Badauskai, Algis ir Gražina Mieliauskai. 

reiktų, kiek ryžto ir aukos 
rodytų net šį protestą pasira
šiusieji? Jų didelė dalis taikstėsi 
prie visų potvarkių, savo gyvybę 
saugodami, Sibiro vengdami, 
daugelis tylėjo, kad būtų ne
girdimi ir nematomi. Iš baimės 
atsisakė religijos, metrikavosi 
civilinėse įstaigose, nekrikštijo 
vaikų, pradėjo tikėti negudriai 
antireliginei propagandai. Rei
kėjo duonos, pastogės ir 
drabužio, į ten kreipė savo 
rūpesčius ir mintis. Jie nety
čiomis tapo material is tais , 
individualistais. Kadangi spau
da, įskaitant žurnalus, kalbėjo 
tik netiesa, iie nustojo skaityti, 
įkyrėjo saviveikla, raudonieji 
kampeliai, mitingai, spalio 
revoliucijos ir gegužės pirmosios 
eisenos. Slapstymasis, maisto 
medžioklės, juodoji prekyba, 
aprūpinant šeimą, daugeliui 
tapo vieninteliais gyvenimo 
vieškeliais. Pamirškime laisvę, 
kuri neatkiša duonos, pamirški
me teatrą, kuriame, mums batų 
neturint, aktoriai demonstruo
ja prabangiškesnius drabužius, 
pamirškime Dievą, mus aplei
dusi, okupantui padedantį, pa-
vojun stumiantį. Pamirškime 
viską, tik ne prielankumą, ne 
tylėjimą, ne durų rūpestingą 
užsirakinimą. 

Tokių žmonių, gerų ir nekal-
tintinų, yra daug. Iki kurio 
laipsnio galima jais remtis? 
Pagaliau Maskva sau rankos 
nepjaus ir juokais Pabaltijo 
neatsisakys. Kiekvienam jos 
diktatoriui tai būtų teritorijos 
praradimas, savo vardo suterši
mas rusų tarpe. Yra sunku ir 
nemažo aruodo atsisakyti, nes iš 
Pabaltijo Rusijon viešai ir slap
tai teka maisto gėrybės, skanes
nės už rupią duoną, taip reika
lingos, taip būtinos. Juk rusai, 
neneigiant kai kurių jų gerų ir 
pusgerių savybių, gyvenimo 
tvarkytis nemoka. Tik labai 
didelė ekonominė ar kitokia ka
tastrofa Pabaltijį atpalaiduotų 
nuo Sovietų Sąjungos. Viena iš 
tokių — „neužtvenkiamas upės 
bėgimas", jaunų žmonių nesu-
glamdyta sąžinė, geresnis 
Vakarų pažinimas ir savo gyve
nimo palyginimas su kitų. Tik 
pasipriešinimas tolimesniam 
grimzdimui skurdan ir atsiliki-
man. 

Tai ar gali laisvėjimo sąjū
džiai žygiuoti nesikraipę ir nesi-
sukinėję, kai po kojomis yra tik 
ištempta virvė, kai V. Lands
bergis Aukščiausios tarybos 
posėdy maldauja Lietuvai sa
varankiškumo, o Čekuolis 
siunčia ištikimybės telegramas 
Maskvai? Juk abu yra sąjūdžio 
žmonės. O gal tokio mišinio rei
kia? Mums sunku orientuotis, 
jis žino geriau. Mes matome, 
kad okupuotoje Lietuvoje papū
tė geri vėjai, kad priespauda 
palengvėjo, kad Gorbačiovas 
bent iki šiol parodė žmogaus 
bruožų, kad reikia padėti, ten, 
kur, padedant Lietuvai, nere
miame Sovietų. 

Dideles pastangas ir ryžtą 
liudija du dokumentai: „Lietu
vos ekonominio savaraniškumo 
koncepcija" ir „Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos Kons
titucija" (projektas). Abu do
kumentai yra paskelbti atski
rais leidiniais. 

MOSU KOLONIJOSE 
Atlanta, GA 

JAUKIAI SUTIKTI 
NAUJIEJI METAI 

Atlantos dideliame mieste yra 
gyva, nors nedidelė, lietuviškoji 
salelė — Lietuvių Bendruome
nės apylinkė, kuri bando surasti 
čia gyvenančius lietuvius, kad 
ir mišrių šeimų, ir juos suburti 
į vieną, lietuviškai galvojančią 
šeimą. Kiek sąlygos leidžia, čia 
Lietuvių Bendruomenė bando 
išvystyti ir kultūrinę bei 
politinę veiklą. Įvairiomis pro
gomis susiburiamą ir gražiam 
pabendravimui. 

Viena iš tokių susibūrimui 
proga ir yra Naujųjų Metų 
sutikimas. Didžiose lietuvių ko
lonijose tokie Naujųjų metų su
tikimai vyksta salėse. Juos ruo
šia organizacijos. Tačiau pasku
tiniaisiais metais jaučiamas pa
vargimas. Mažesniuose telki
niuose ši graži tradicija prakti
kuojama tik atskirų šeimų, kur 
susiburia patys artimiausieji. 

Taip nutiko ir Atlantoje. 
Naujųjų Metų sutikimas vyko 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirmininko Rimo ir 
Romos Česonių gražiuose 
namuose. Svečių nedidelis bū
relis. Patys artimiau' :eji, tačiau 
patys veikliausi bei..ruomeni-
ninkai, LB apylinkės įkūrėjai. 

Viešint Atlantoje, buvo 
malonu dalyvauti Atlantos lie
tuvių bendruomenininkų tarpe, 
su jais susipažinti ir pasidalin
ti šio nedidelio lietuvių telkinio 
rūpesčiais. 

Susipažįstame, su labai malo
niais žmonėmis: Liutavaru ir 
Danute Siemaškais, buv. New 
Yorko gyventojais, Algiu ir 
Gražina Mikulskiais, čia atkilu
siais prieš keliolika metų iš 
New Jersey, Valdu ir Dalia 
Kazlauskais, čia įsikūrusiais, 
atvykus iš Toronto, Kanados, 
prof. dr. Pranu Zunde, moksli
ninku, ilgai čia gyvenar čiu-
atvykusiu iš VVashingtono. 

Valdas ir Dalė Kazlauskai 
ir prof. dr. Pranas Zunde ir yra 
pirmūnai, kurie bene prieš 
dvylika metų ėmėsi iniciatyvos 
suburti čia gyvenančius lie
tuvius ir įsteigė LB Atlantos 
apylinkę, kuri ir dabar rodo 
gyvastingumo. Prof. dr. Pranas 
Zunde — stipri intelektualinė 
pajėga. Jis yra LB šios tarybos 
narys,pirmą kartą išrinktas iš 
šios apylinkės. Praėjusią vasarą 
dalyvavo PLB Kultūros kongre
se. Kanadoje, ir dalyvavo kaip 
paskaitininkas svarstybose. 
Praėjusių metų rudenį,kviestas 
Lietuvos Mokslo akademijos, 
viešėjo okup. Lietuvoje ir skaitė 
mokslines paskaitas iš savo sri
ties. Prof. dr. P. Zunde ilgesnį 
laiką gyveno Vakarų Vokie
tijoje ir ten septynerius metus 
vadovavo Vokietijos LB krašto 
valdybai. Jo ryžtu ir pa
stangomis buvo įkurta Vasario 
16 gimnazija. Buvęs JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys yra išsireiš
kęs, kad. jeigu ne prof. dr. P. 
Zunde, vargu šiandien turė
tume Vasario 16 gimnaziją. Ir 
Atlantoje jis yra didelė visuo
meninio darbo jėga. Didelio 

takto, plačios tolerancijos 
žmogus, daug padedąs ir šiai LB 
apylinkei. Tad šiame susibū
rime turėjome progą plačiau 
žvilgtelėti į visą mūsų išeivijos 
lietuvių gyvenimą. 

Ir koks pasaulis mažas. Šiame 
siaurame ratelyje sutikome 
Danutę Siemaškienę, beveik pa-
rapietę iš Lietuvos. Gražiną 
Mikulskienę ir Dalę Kazlaus
kienę, buvusias hanaviškes, tuo 
metu dar pradžios mokyklos 
mokinukes, paskutinį kartą 
sutiktas ir matytas prieš 40 
metų. Tad ir šnektų, šnektelių, 
nuoširdžių ir malonių nestoko
jome. 

Svečiams susir inkus ir 
šaunias vaišes, pa ruoš tas 
malonių šeimininkų Rimo ir 
Romos Česonių. pradėjus, Ri
mas Česonis pasveikino svečius 
ir drauge supažindino su Vero
nika ir Jurgiu Janušaičiais, vie
šinčiais Atlantoje pas dukrą 
ir žentą Ramunę ir Ričardą Ba-
dauskus, ta ip pa t daly
vaujančius N. M. sutikime. 
•Besivaišindami turėjome progą 
išklausyti PLB pirmininko dr. 
Vytauto Bieliausko, grįžusio iš 
okup. Lietuvos ir dalyvavusio 
sąjūdžio seime, labai įdomios 
kalbos bei komentarų. Įra-
šas-pokalbis buvo parūpintas 
Rimo Česonio. 

Lygiai dvyliktą valandą pake
liame šampano taures, vieni 
kitiem palinkime laimės ir 
sveikatos ir gražiai visų gie
damas nuskamba Lietuvos him
nas. LB pirmininkas Rimas 
Česonis t a r ia žodį, prisi
mindamas kovojančią lietuvių 
tautą, siekiant laisvės ir ne
priklausomybės, ir pažymi, kad 
į šią kovą jungtis turime visi 
laisvojo pasaulio lietuviai, teik
dami visokeriopą pagalbą. Vi
siems Atlantos lietuviams bend-
ruomenininkams palinkėjo iš
tvermės ir sėkmės lietuviškuose 
darbuose. Žodžiui pakvietė ir 
žurnalistą Jurgį Janušaitį. 

Svečias padėkojo maloniems 
šeimininkams už sudarytą 
progą arčiau susipažinti su šio 
telkinio veikliaisiais lie
tuviais, padėkojo už svetingą 
visų priėmimą. Pasidžiaugė 
gražia šio telkinio lietuvių dar
na, gražiu sugyvenimu bei 
veikla. Jis pakartojo mūsų 
žymaus rašytojo Vytauto Alan
to paskelbtą šūkį: „Ir vienas lie
tuvis — Lietuva". Panašiai yra 
ir su Atlantos lietuviais, jų ne
daug, bet dažnai prabyla apie 
Lietuvą svetimtaučiams gera 
informacija, Lietuvos problemų 
pristatymu. 

Kas be ko, štai balsingieji Mi-
kulskiai, Kazlauskai, Česoniai 
ir Siemaškai bei kiti dalyviai 
sudainuoja gražių, širdžiai 
mielų, lietuviškų dainų. 

Nepastebėjome, kai jau kele
tas valandų ir Naujųjų metų. 
Skirstėmės dėkingi mieliems 
šeimininkams Rimui ir Romai 
Česoniams už gražų Naujųjų 
metų sutikimą, ir kiekvienas 
širdyje nešėmės viltį, kad ir 
mūsų tėvynei Lietuvai, anot 
Rimo Česonio žodžių, išauš lais
vės rytmetis. 

Jurgis Rimtautas 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadienį, sausio 15 d., 1 - 4 v. p.p. 

1124S S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis „bi-levei" namas su 1-% prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu „Thermal" lan
gai; aluminio „tr im", daug priedų. Skube-
k:te. 

8617 S. Kilbourn, Galiagher & 
K. Henry ,,bi-level" 7 kamb. mūrinis namas. 
4 dideli mieg.. 2 prausyklos; vaig. kamb.; 
gražus šeimos kamb.; įvažiavimas šone; 2 
auto garažas; aluminio ..trim", daug 
priedų. St. Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti! 

No. 359 — 63 & Pulaski — $59,900, 6 
kamb. namas: 3 mieg. kamb., moderni vir
tuvė; 1V2 prausyklos; įrengtas rūsys; 
aluminio „tr im"; 2 auto. garažas su 
automat. atidarymu, nauja Šildymo sistema; 
patio, labai švarus. Skubėkite! 

No. 372 — 63 & Narragansatt — 
$75,500, vieno sav. 27 metų „ranch" 
namas; 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šildymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas; pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabarl 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sČKmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Nlamo [vertinimui skambinkite skubiai — 
jabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

OLSICK * CO., REALTORS' 
1180 State Street 
Lentom, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Namas apžiūrėjimui, sekmad.. sausio 15 
d., 1 - 4 v. p.p., 715 East St.. Lemont. 
Paskambinkite, nurodysim kelią į tą žavų 
2 mieg. kamb. namą. Ištisas rūsys, 
išremontuota virtuvė su naujomis 
spintelėmis, atvira veranda, daug priedų. 
$73,500. 

Kontraktorlaus svajonė Lemonte! Pa
grindinai išremontuotas mūrinis pastatas, 
komercinėje zonoje: raštinės, parduotuvė, 
auto. statymo aikštė. Arti I-55. Galimybė įsi
gyti daugiau žemės $178,800. 

[ 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kamuojame 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 

7670600 

OnMc KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
320eV2 W « s t 9 5 t h Stret 

M — G A 4-8654 
• • ' Į 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ieškau moters prižiūrėti seną 
moterį dienomis. Marquette Parko 
apylinkėje. Skambinti Genei 
Cleland, te!. 331-0999 po 6 v.v. 

GOVERNMENT JOBS! 
S18,037. to $69.405. 

Immediate Hiring! 
Your area. Call (Refundable) 
1-518-459-3611 Ext. F 664A 

for Federal List 24 HRS. 

The New Four Seasons Hotel is Filled With 
Dedicated, Highly Respected Professionals. 
And The Guests Are Pretty Impressive, Too. 

r 

Creative Articulate. VVarmly 
accommodating Just some of 
the attnbutes Four Seasons staff 
possess that have created our 
enviable service reputation \Vc 
respect talent for giving meanmg-
ful service We offer valuable 
trainmg. personai incenrive and a 
comfortable. supportive vvork-
mgenvironment Career bene-

fits are considered the best m 
the busmess 

Our guests expect nothing short 
(it perfecnon from Four Seasons 
service-you might be just the 
person K pnmde it 

Apply to your local Illinois ]oh 
Service Office bet\veen 9 AM and 
5 PM )anuary 16-20. or to PO 
Box 114 }1. zip code 60611 -9747 

Wait Staff 
(Formai Dming Room 
Cafe & Room Service) 

Positions Available 
Cuhnary Staff Cashiers Beverage Servers 
HOSL Hostess Bartcndmg Staff Banquet Staff 

Stewards 

A, Four Seasons Hotel 
^ CHCAGO 

G E N R I K A S S O N G I N A S 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos. 128 psl.. kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis, ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



LIETUVIAI FLORIDOJE 

Dr. Jonas Prunskis su buvusiu prezidentu Fordu. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ IR 

PAGALBA LIETUVAI 
Prieš Kalėdų šventes JAV 

Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba išsiuntė tūkstančius 
laiškų lietuviams, prašydama 
skubios paramos okup. Lietu
vai. Laiške nurodoma, kad 
norima sudaryti Lietuvai 
pagalbos fondą bent iš 250,000 
dolerių. Pinigai reikalingi išleis
ti A. Šapokos Lietuvos istorijai, 
tikriau sakant, tos istorijos 
išleidimui Suomijoje nupirkti 
popieriaus, nes Lietuvoje jo yra 
didelis trūkumas, jo negalima 
gauti, o Suomijai reikia mokėti 
doleriais, nes rusų rubliai ten 
nepriimami. Istorijos norima 
išleisti 200,000 egz. ir ją išdalyti 
mokykloms ir visuomenei. 

LB užmojis sveikintinas. Pa
galba Lietuvai labai reikalinga. 
Praėjusią vasarą, lankydamasis 
Lietuvoje, kalbėjausi Kaune 
Laisvės alėjoje su jaunimu ar vi
duriniosios kartos žmonėmis, 
baigusiais aukštuosius mokslus. 
Pokalbius įrašiau į magnetofo
no juostas. Kalbėjau su penkiom 
mergaitėm ir vienu pedagogu 
dėstytoju, kaip jis save pristatė. 
Pokalbyje palietėme ne tik eko
nominį Lietuvos gyvenimą, bet 
ir kultūrinę sritį. Jie į klau
simus atsakė nesivaržydami, 
drąsiai. Į klausimą, ar turite 
gerų rašytojų, atsakė: Turime, 
bet jie buvo priversti laikytis 
komunistų stalinistų partijos li
nijos ir pagal ją rašė savo kūri
nius. Taigi visa ano laiko rašy
tojų kūryba ir yra įgrisusi, nusi
bodusi, be literatūrinės vertės, 
bet ją skaitėme, nes lietuvišką 
žodį branginame. 

Tad ko pageidautumėte iš 
laisvajame pasaulyje gyve
nančių lietuvių, kultūrininkų, 
rašytojų, poetų? 

Mes žinome, kad išeivija turi 
gabių rašytojų ir poetų. Mes 
skaitėme Brazdžionį, Katiliškį 
ir kitus. Tai šauni dvasinė at
gaiva ir mums didelis džiaugs
mas. Tegul jūsų kūrėjai stengia
si savus kūrinius spausdinti ir 

KONKURSAS 
VAIKAMS 

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia piešinių konkursą pra
dinės mokyklos mokiniams. 

1. Tema: Gedimino sapno 
legenda. 

2. Piešinių skaičius: 3-6 pa
veikslai. 

3. Technika laisva: krei-
dukais, rašalu, vandeniniais 
dažais. 

4. Dydis: minimumas 9 x 11 
colių. Atskiri paveikslai išdės
tomi ir pritvirtinami prie plaka
to (poster). 

5. Pažymėti: vardą ir pavardę, 
adresą, telefoną, amžių, 
mokyklos pavadinimą ir skyrių. 

Konkurso vertinimo komisija 
kreips dėmesį į temos išvystymą 
ir estetiką. Piešinius prisiųsti 
iki kovo 31 d. adresu: JAV LB 
Švietimo taryba, 2711 W. 71st 
St., Chicago, IL 60629. 

Lietuvoje. Mes norime Šapokos 
istorijos. Duokite jos mums, 
mūsų mokykloms, universite
tams. Atgabenkite važiuodami 
knygų. Tai dvasinė duona 
mums, kurie pradedame dabar 
laisviau atsikvėpti po daugelio 
melo ir persekiojimo metų. 

Šie Laisvės Alėjoje sutikti išsi
mokslinę žmonės buvo atviri, 
nuoširdūs ir jų nuomonės at
spindėjo l ietuvių tautos 
rūpesčius. 

Tad grįžtant prie pagalbos 
Lietuvai, pravartu rimtai pa
galvoti visiems mūsų veiks
niams, organizacijoms ir visai 
lietuviškajai išeivijai, papla-
nuoti ir pagalbos teikimo 
principus. 

B. kv. gruodžio 20 d. „Drau
ge" vedamajame labai išsamiai, 
taikliai apibūdino Lietuvai pa
galbos teikimo galimumus, 
suminėdamas visą eilę sričių, 
kurioms pagalba būt inai 
reikalinga. Bet ar šios pagalbos 
organizavimas tėra vien Lie
tuvių Bendruomenės reikalas? 
Nemanyčiau, kad taip. Lietuvos 
likimu rūpinasi mūsų politiniai 
veiksniai, telkdami lėšas ir 
savuose fonduose jau turi su
telkę Lietuvai milijonines 
sumas. Turime turtingų, gerai 
veikiančių, gražius tikslus tu
rinčių šimtus organizacijų. 
Turime lietuviškąją išeiviją 
plačiame laisvajame pasaulyje, 
kuri taip pat rūpinasi Lietuvos 
likimu. Tad JAV LB krašto val
dybos iniciatyva yra tik pradžia 
didžiojo darbo. Ji gali vadovauti 
šiam fondui, bet jį remti turi visi 
veiksniai, lietuviškos organiza
cijos, skirdamos iš savo iždų 
didesnes sumas. 

Maloniai nuteikia pirmieji 
pranešimai spaudoje apie auko
tojus stambiomis ar stambes
nėmis sumomis. Bet tai tik 
graži pradžia. Jeigu nukentėju
siems a rmėnams bandoma 
sutelkti lėšų, padėti nelaimėje, 
tai kilnu, tačiau ir mūsų Lietu
va pergyveno didžiąsias nelai
mes ir dabar prašo pagalbos. Pa
dėkime dabar, tai bus konkre
tus Lietuvos vadavimas, kuriuo 
sergame pusšimtį metų. Pasi
tikėkime mūsų veiksnių iš
mintimi ir tikėkime, kad mūsų 
aukos tarnaus kovojančiai, lais
vės siekiančiai Lietuvai. 

J . Janušai t is 

Daytona Beach, FL 
ATLANTOJ. GA, 
ATSILANKIUS 

Žurnal is tas ir nuolatinis 
,,Draugo" bendradarbis Jurgis 
ir Veronika Janušaičiai, gyv. 
Daytona Beach, FL, nuo gruo
džio mėn. 11d. iki sausio 8 d. 
buvo išvykę į Atlantą, GA, kur 
pas dukrą ir žentą Ramunę ir 
Ričardą Badauskus praleido 
Kalėdų šventes ir Naujuosius 
metus. Ta proga Janušaičiai 
arčiau susipažino su Atlanta bei 
ten gyvenančių lietuvių gyve
nimu. 

Turėjo progos plačiau išsikal
bėti apie Atlantos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės veik
lą, jos ateities veiklos planus su 
LB apylinkės veikliuoju pirmi
ninku Rimu Česoniu. kuris 
pažymėjo, kad LB apylinkei pri
klauso daugiausia mišrios 
šeimos ir net keliu kartų lietu
viai. Rimas Česonis turi plačių 
pažinčių ir įtakingų amerikie
čių tarpe, tad ir turi progų jiems 
pristatyti ir pavergtos Lietuvos 
problemas. 

Atlanta jaunų žmonių ir įvai
rių profesijų miestas. Rimas 
Cesonis, turįs aukštą postą 
vienoje kompanijoje, pažymėjo, 
kad yra plačių galimybių gerai 
įsikurti ir lietuviams profesio
nalams. - K . 

Sunny Hills, FL 
BENDROS KŪČIOS 

Visų pirma, labai stebiuosi, 
kad dažniau ir dažniau, net 
„Draugo" puslapiuose, Kūčias 
imama rašyti mažąja raide 
(kūčios), turbūt D.L.K. žodynu 
sekant. Tas žodynas išleistas 
1972 metais. Jame mažąja ir 
Kalėdos, ir Velykos, ir pats Die
vas. Viktoro Gailiaus vokiškai 
lietuviškam žodyne — der 
Heilige Abend lietuviškai — 
Kūčių Vakaras . Mano kal
biniu supratimu, Kūčios yra 
savo rūšies katalikų šventė 
(nors ir ne visam pasauly šven
čiama), statytina šalia kitų 
religinių švenčių ir rašytina di
džiąja K. Tą patį pasakyčiau 
apie Užgavėnes, Pelenų dieną ir 
Atvelykį, tik tiek ant greitųjų 
prisiminus. 

Taigi Sunny Hills lietuviai 
Kūčių vakarienėn susibūrė ir 
1988 m. gruodžio 24 d., Ne 
Gruodžio kelintą ar kelioliktą ir 
nė ne 12 v. vidudienį, kaip 
Detroite ar kai kuriuose Chi-
cagos telkiniuose, bet pusėj 
penktos, jau pritemus (mūsų 
laikas kaip Chicagoj), Vakarei 
ir kitoms didesnėms žvaigždėms 
mirkčiojant. Dėl visą gruodį (ir 
per Kalėdas, ir per N. Metus, ir 
po savaitės po N. Metų. kai šį 
rašinėlį rašau) labai šilto oro, 
galėjome į Community centrą 
eiti vienmarškiniai, bet atėjome 
šventiškai apsirengę. Kūčių 
vakarienę rengė LB Sunny 
Hil ls apyl. valdyba ir jos 
diriguojamos valgius susinešė 
visos tautietės. Dalyvavo visi 
keturi vietiniai kunigai (Šv. 
Teresės par. klebonas kun. 
Francis Szczykutowic, Pranas 
Jaraške, Leonard Musteikis bei 
prieš porą dienų iš ligoninės iš
ėjęs Antanas Račkauskas), 

svečias kunigas iš Chipley ir 
apie 80 tautiečiu Bent kelios 
šeimos turėjo po svečią ar po du, 
vaikus, atvykusius iš tolimų 
miestų. 

Programai vadovavo pareng. 
vadovė Valė Zubavičienė. Ji 
keliais jautriais žodžiais susi
rinkusius sveikindama priminė, 
kad šios Kūčios mūsų tautai, 
tad ir mums —i išeiviams yra 
viltingiausios po 1940 m. Kūčių. 
Baigdama paskai tė progai 
tinkamą Bernardo Brazdžionio 
eilėraštį. Išvykusią pirm. Onę 
Adomaitienę atstovavusi, sekr. 
Julija Nakienė irgi keliais 
žodžiais visus pasveikinusi, per
skaitė seserų Navickaičių, 
vasarą čia viešėjusių, laiškus iš 
Kauno ir iš Panevėžio. Abi jos 
džiaugėsi, kad nuo bolševikų 
okupacijos pirmą kartą Lietuva 
švenčia Kalėdas, o kauniškė dar 
pranešė, kad Kaune nuo 9:00 iki 
9:30 v. Kūčių vakaro, tautinį so
lidarumą reikšdami, visi išjungs 
elektros šviesas ir uždegs 
žvakes. Laiško paskatinti, kai 
kurie ir Sunny Hills 9 v.v. 
elektrą pakeitėm žvakių 
šviesa... 

Geltoną, žalią ir raudoną 
žvakes uždegė iš Chicagos pas 
senelius viešį Anelės ir Kle
menso Žukauskų vaikaičiai 
Elytė, Indrė ir Povilas, abi 
mergaitės kažkur 10-mečių 
apylinkėj, o berniukas berods 
šešerių. 

Kun. L. Musteikiui palai
minus maistą, keliolika 
minučių tarp stalu narstydami 
žmonės dalijosi piotkelėmis ir 
reiškė linkėjimus. Po to 
valgėme ne 12, o veikiau arti 20 
patiekalų, užgerdami gurkšniu 
vyno ar vaisvandeniais. 

Minėti trys mažyliai atliko 
dalį programos, gražiai 
lietuviškai deklamuodami ir 
padainuodami. Už tai garbė jų 
tėvams Julyte i ir Vladui 
Žukauskams. Visu dalyvių buvo 
sugiedota „Tyli .naktis", „Gul 
šiandieną", „Ateikit džiaugs
mingai" ir ..Sveikas, Jėzau 
gimusis", muz. Vincui Mamai-
čiui akompanuojant pianinu. 

Dar trumpai kalbėjęs kleb. F. 
Szczykutowicz pristatė kunigą 
svečią iš Chipley (deja, neužsira
šiau jo pavardės), pabrėždamas, 
kad jis teologiją studijavo Romo
je ir pažįsta ten keletą lietuvių 
kunigų. Ir dar pakėlė tostą už 

2 d., 
8:40 Iki 10 v.v. 

p*r WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
motery pSMuOi - sportas - lltorotūrs Mnss 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

• :M v.v. Iki «:40 v.v. 

Alllanco Communications, Ine. 
40t South Oak Park Avsnuo. Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 840-8080 

Laiškas 
NEREIKALINGAS 

PRIEKAIŠTAS 

Danutė Korzonienė priekaiš
tauja („Draugas", gruodžio 23 dj, 
kad tautininkai išleido leidinį 
paminėti okupacijose žuvusius 
savo organizacijos narius ir kad 
tą pat ruošiasi padaryti ateiti
ninkai. Ji klausia: „Argi kan
kintus ir žuvusius už Tėvynę 
reikia suskirstyti į partijas?"' 
Bet tas tos rūšies leidiniams 
leisti motyvas greičiausiai nėra 
nei tautininkų, nei ateitininkų. 
o pačios D. Korzonienės sugal
votas. Kaip šeima mirusiam 
šeimos nariui stato paminklą, 
taip organizacija turi teisę, o gal 
net pareigą pastatyti paminklą 
žuvusiems savo organizacijos 
nariams. Kodėl priekaištauti, 
jei tai padarė tautininkai ir ruo
šiasi daryti ateitininkai? Pas 
mus laikas nuo laiko prasi
veržia patriotiški balsai dirban
čiuosius stabdyti, o ne paraginti 

Sofiją Kačinskienę, kaip tik 
Kūčių dieną švenčiančią gim
tadienį. 

AUTO AVARIJOJ 
SUŽEISTI TAUTIEČIAI 

Gruodžio 31 d. pačiam 
vidudieni Southport, FL, vieto
vėje, maždaug u i 23 mylių į 
pietus nuo Sunny Hills, ant 
77-to kelio, auto avarijoje buvo 
sužeisti trys mūsų tautiečiai, 
visi Sunny Hills gyventojai: 
Fel iksas Bočiūnas, Bronė 
Bočiūnienė ir Sofija Kačins
kienė. Pirmasis, vairuotojas, 
nukentėjo daugiausiai ir, kai 
rašomos šios eilutės, dar tebėra 
Panama City Bay Hosp. 
ypatingos priežiūros skyriuje. B. 
Bočiūnienė po keleto dienų 
ypatingo režimo perkelta į nor
malią palatą. S. Kačinskienė, 
ligoninėje palaikyta tik keletą 
valandų, aptvarsčius išnarintą 
petį ir sužeistą koją, išleista 
namo. 

Avarija įvyko dėl kito automo
bilio vairuotojos kaltės. Ji, 
važiavusi priešinga kryptimi, 
45 mph zonoje suko į kairę prieš 
atlekiantį Bočiūnų automobilį 
ir susidūrė. 

Bočiūnų reikalus kantria4 

tvarko geri kaimynai Alfonsą-
ir Danutė Arlauskai. 

Alfonsas Nakas 
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neveikliųjų. Tokiu bendriniu 
leidiniu turėtų pasirūpinti 
bendrinė organizacija, kaip Lie
tuvių Bendruomenė ar Vlikas. 
Danutė Korzonienė nuo seniai 
susirišusi su Lietuvių Bend
ruomene. Ar ji kada nors Bend-

Mielam Dėdei 

A.tA. 
VLADUI ŠULAIČIUI 

mirus, sūnų VYTAUTĄ, dukrą ANGELĘ, dėdes 
ALEKSANDRĄ ir PRANĄ su šeimomis Amerikoje 
ir seseris ANASTAZIJĄ ir ANTANINĄ bei kitus 
gimines Lietuvoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Alfonsas, Juozas ir Edvardas Šulaičiai 
Teresė Glambienė ir Stefa Miliauskienė 
su šeimomis 

PASSBOOK 
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Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL. 80808 
Patar Katanauakaa. Praa. Tai.: 847-7747 
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SEJtVING CHICAGOLAND SINCC 1885 

ruomenei tokį projektą yra 
pasiūliusi? Taip pat ji yra skau
tu veikėja. Jei tokio projekto 
vykdymo imtųsi skautai, būtų 
acliktas geras darbelis Dievui, 
Tėvynei ir artimui. 

Feliksas H. Kazlauskas 

A.tA. 
KAJETONAS ŽALNERUNAS 

Gyveno Bridgeview. IL. 
Mirė 1989 m. sausio 11 d., 5:30 vai. p.p.. sulaukęs 60 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicago, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Joana Atkočaitytė, 

duktė Regina Ayala. žentas Joseph, sūnūs Andrius u* Pau
lius, sesuo Kazimiera White ir kiti giminės. 

Priklausė Darius-Girėnas American Legion, Post 271. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 13 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks sausio 14 d. Iš koplyčios 11 vai. ryto bus 

atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnūs, sesuo. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 69 th S t r ee t - Te l . R E 7-1213 
11028 Southvvest H w y , - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA dflCAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x „ D r a u g a s " mini savo gy
vav imo 80 metų jubiliejų šių 
metų liepos mėnesį, bet kon
certu ši sukaktis bus paminėta 
vasario 26 d., sekmadienį, 3 vai. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Koncertą atliks Lietuvių Operos 
choras, solistė Marytė Bizin-
kauskaitė, smuikininkė Linda 
Veleckytė. prie pianino bus 
muz. Robertas Mockus. Bilietus 
jau galima įsigyti Vaznelių par
duotuvėje Marąuette Parke. 

x S t u d e n t a i a t e i t i n inka i 
rengia Jaunimo Mišias šį šeš
tadienį, sausio 14 d., 5 vai. p.p. 
Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. Dalyvaus jo
se ir svečias iš Lietuvos Arūnas 
Degutis. Po pamaldų salėje bus 
vakarienė ir pabendravimas. 
Kviečiamas visas jaunimas 
dalyvauti, nes tai padėka Die
vui už Vi ln iaus ka tedros 
grąžinimą. 

x Sus i t ik imas Lemonte su 
A r ū n u D e g u č i u , Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio tarybos 
nariu, bus tuoj po pamaldų Lie
tuvių centre. Susirinkimas bus 
sausio 15 d., sekmadienį, ir pra
sidės apie 12:30 vai. dienos. 
Vis i . susidomėję Lietuvos 
įvykiais, kviečiami dalyvauti. 

x Stasys Balzekas , St. Bal-
zeko. Lietuvių kultūros muzie
jaus steigėjo, sūnus, susižiedavo 
su Sigita Bersėnaite iš Kanados. 
Jie susipažino Jaunimo kongre
se Australijoje. S. Bersėnaite 
yra baigusi filologiją Londono 
universitete, o St. Balzekas bai
gęs Marshall teisių mokyklą. 

x „Vilniaus ka t ed ra laiko 
t ėkmė je" — šia tema kalbės 
Bron ius Kviklys , žinomas 
visuomenininkas ir knygų au
torius, sausio 20 d. Vakaronę 
ruošia LB Vid. Vak. apygardos 
valdyba. 

x Eas t Chicagos medžio
tojai ir meškeriotojai renkasi 
sausio 22 dieną tuojau po 10 
valandos pamaldų Sv. Kazi
miero parapijos salėje išrinkti 
valdybą ir aptarti tolimesnę 
klubo veiklą. Visi laukiami. 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
va i . ryto. Šį šeštadienį, sausio 
14 d. dr. Coleman kalbės apie 
gražias kojas ir kojų žaizdas. 

(sk) 

x Architektas Nar imantas 
S ta tkus suprojektavo ir prave
dė statybą Chicagos priemiesčio 
Mount Prospect savivaldybės 
viešųjų darbų pastatų komplek
so, kurį sudaro garažai apie 
šimtui automobilių, remonto 
dirbtuvės, administracijos pa
talpos ir kt. Kompleksas apima 
7 akrų plotą ir kainavo 6,2 mili
jono. Kompleksas buvo iškil
mingai atidarytas gruodžio 3 d. 
Atsidėkodama už gerą projektą 
ir jį statant padarytas san
taupas, Mt. Prospect savi
valdybė arch. Statkui įteikė 
bronzinę padėkos plokštę. Arch. 
Statkus dirba Donohue, Hethe-
rington architektų bendrovėje. 

x Švč. M. Marios Gimimo 
pa rap i j o s mokyklos klubo 
susirinkimas bus parapijos 
salėje sausio 16 d., pirmadienį, 
7:30 vai. vak. Po susirinkimo 
bus varžytinės. Narės prašomos 
atsinešti daiktų išpardavimui. 
Visos Moterų klubo narės 
mielai laukiamos. 

x Pončkų balius, kuris bus 
rengiamas Kun. A. Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopos, 
bus šeštadienį, sausio 21 d., Jau
nimo centre. Kuopos nariai 
dalyvaus Rasos Poskočimienės 
paruoštoje operetėje „Silkių 
sona ta" . Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Klaipėdos dienos tradi
cinė sueiga „Nerijos"' tunto 
jūrų skaučių ir „Lituanicos" 
tunto jūrų skautų šaukiama 
sekmadienį, sausio 29 d., Lie
tuvių centre Lemonte. 9:30 vai. 
r. šv. Mišios centro koplyčioje. 
Po pamaldų iškilminga sueiga. 
Visiems jūrų skautams ir skau
tėms ši sueiga privaloma. Tė
veliai ir svečiai kviečiami daly
vauti. 

x Balio Sruogos „Baisioji 
nak t i s " bus vaidinama sausio 
28 d. Jaunimo centre ruošia
mame Pedagoginio lituanistikos 
instituto 30 metų sukakties 
minėjimo vakare. Vaidinimą 
atliks dramos kurso studentai, 
režisuoja lektorė Dalia Bylai-
tienė. Tikimasi visų buvusių 
absolventų, studentų ir lektorių 
dalyvavimo. Visuomenė kvie
čiama. 

x Rosė Černiauskas , Los 
Angeles, Cal., Ant. Jamdolis, 
Chicago, 111., Irena Galiūnas,-
Vancouver, Wash., Gražutė ir 
Aloyzas Siručiai, Santa Monica, 
Cal., S. Frizelis, Burbank, 111., 
Jonas Stapulionis, Waterbury. 
Conn., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x „Dainuojančios Žemai
tės" atliko kalėdinių giesmių ir 
l ietuviškų liaudies dainų 
programą seneliams, esantiems 
Sv. Šeimos viloje Lemonte sau
sio 8 d. Pabaigoje kartu su 
seneliais buvo sugiedota 
„Lietuva brangi". 

x Išvykos į III-siasPLS žai
dynes organizacinio komi
teto laimėjimų laimingųjų 
bilietų traukimas, turėjęs įvykti 
Chicagoje, sausio 15 d., atide
damas vėlesniam laikui. Data ir 
vieta bus pranešta spaudoje. 
Tikslas — sportininkų kelionių 
išlaidas sumažinti. 

x Vakaronė su Degučiu 
rengiama JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos šian
dien, penktadienį, Jaunimo cen
tro kavinėje. A. Degutis kalbės 
apie Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdį ir kitus įvykius. Jis pats 
yra Persitvarkymo sąjūdžio 
Vilniaus tarybos narys. 

x Dr. L. O. Griniūtė, Chica
go, 111., dr. Teresė Kazlauskas, 
Orland Park, 111., dr. Domas 
Lapkus, Palos Hills, 111., Algir
das Puikūnas, Fallbrook, Cal., 
Gediminas Rajeckas, Maspeth, 
N.Y., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x A. Mackevičius, Dievo Mo
tinos parapijos, Cleveland, O-
hio, knygyno vedėjas už parduo
tas „Draugo" knygas atsiuntė 
189.03 dol. ir dar daugiau užsi
sakė. 

x Mykolas F i l ipūnas iš 
Michigan valstijos padovanojo 
portfelį su dr. Vinco Kudirkos 
parašu Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejui. Portfelį M. Filipū
nas užtiko Chicagos Bridgepor-
to apylinkėje. Manoma, kad jis 
čia atkeliavo kartu su anksty
vaisiais lietuvių imigrantais. 

x Dr. Elena Repšienė, Chi
cago, 111., Magdalena Grisius, 
Rockville, Md., Jonas Kapčius, 
Daytona Beach, Fla., S. Gedvilą, 
Chicago, 111., Jonas Šiaučiūnas, 
Cleveland, Ohio, M. Milišaus-
kas, Kenosha, Wisc., A. Marčiu-
kaitis, Gillespie, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dail. Petras ir Laima 
Aleksai, Chicago, 111., Rima 
Balčiūnienė, Palos Hills, 111., 
Jack M. Alex, Los Angeles, Cal., 
Danutė Kurauskas, Chicago, 
111., Vladas ir Raminta Sinkai, 
Western Springs, 111., Albert J. 
Naudžiūnas, Boston, Mass., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Nuo
širdus ačiū. 

Petrui Petručiui, Margučio radijo vadovui, įteikiant žymenį Baizeko Lietuvių kultūros muzieju
je. Iš kairės: vysk. P. Baltakis, dr. J. Stukas, Petras Petrutis, St. Balzekas, Lietuvos gen. kon
sulas V. Kleiza ir žymenį įteikusi J. Martinaitytė. 

Nuotr J . Tamufaiėio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Labdar ių sąjunga siunčia 
rinkinį reikalingiausių vaistų 
Lietuvoje: Bayer aspiriną, mul-
ti-vitaminus ir pan. Siuntėjas 
R o m a s Pūkš tys . T ranspak , 
tel . 436-7772, namų 430-4145. 

(sk) 

x DRAUGO administraci
joje galima įsigyti atvežtų iš 
Lietuvos sidabrinių medalikėlių 
su sidabrinėmis grandinėlėmis. 
Kaina 25.00 dol. Tai graži 
dovana kiekvienam. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169 

(sk) 

x Tiesioginis sus i tar imas 
su „doler inėmis" parduotu
vėmis Lietuvoje. Pinigai sau
giai keliauja per banką. Pagal 
skirta sumą, jūsų gimines gali 
įsigyti įvairių prekių, arba au
tomobili. Galima siųsti ir nedi
deles sumas: Romas Pūkštys , 
T r a n s p a k , tel. 312-436-7772, 
n a m ų 313-430-4145. 

(sk) 

x LB Lemonto apylinkės 
patyrusios šeimininkės vado
vaujamas Modestos Umbra-
sienės, sausio 22 dieną tuoj po šv. 
Mišių lietuvių centro mažojoje 
salėje ruošia cepelinų pietus. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
šv. Mišiose, kurios visada pra
sideda 11 vai. rytą centro 
koplyčioje ir pietuose. 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą — 
dideli ir maži! Video, stereo 
magnetofonai ir kitos pagei
daujamos prekės. Mezgimo ir 
siuvimo mašinos tinkamos Lie
tuvoje. Siunčiame UPS į kitus 
JAV miestus. Sudaromi iškvie
timai, siunčiame kargo j Lietu
vą. Romas Pūkštys , Trans
pak, 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. įstaigos darbo 
valandos: 12-6 v.v. kasdien, 
seštd. 10 v.r.-4 v. p.p. arba 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel . 312-436-7772, namų 
312-430-4145. 

(sk) 

x Dr. Bronis J . Kasias, 
Wyoming, Pa., už kalėdines kor
tele ir kalendorių atsiuntė 25 
dol. auką su prierašu: „Įvertina
me, dėkojame už jūsų gerus dar
bus'1. Labai dėkojame už viską. 

LIUDYTI TIESĄ -
KIEKVIENO PAREIGA 

Didieji Lietuvos ir lietuvių 
vargai prasidėjo 1940 m. 
birželio 15 d. rusiškiesiems 
imperialistams okupavus 
kraštą, likvidavus nepriklau
somybę. J a u beveik pusė 
amžiaus, kai lietuvių tauta 
gyvena tragiškiausius savo il
gos istorijos laikus. Lietuvis dar 
niekad nebuvo taip paniekintas 
ir pažemintas, taip beteisis, taip 
vergas ir kalinys savo paties na
muose. Vargu ar jam kada nors 
ir kas nors linkėjo blogesnį 
likimą. 

Lietuvių tauta, gyvendama 
vadinamame „kul tūros ir 
mokslo" amžiuje, staiga buvo 
užpulta ir, tartum plėšrios bei 
peralkusios vilkų gaujos išgąs
dinta avių banda, buvo išblaš
kyta po visus pasaulio kon
tinentus. Lietuvių kankinių 
kaulais buvo nuklota užpolia-
rinio rato sritis, Azijos ir 
tolimųjų Rytų platybės. 

Išeivijoje gyvenantis dar be
veik kiekvienas prisimena 
šiurpias ir siaubingas pirmojo 
bolševikmečio dienas ir vėliau 
siautusios hitlerinės okupacijos 
laikus. Daug kas asmeniškai 
stebėjo vykusias dramas ir tra
gedijas ir tapo gyvais tautos is- daug kas glaudė ir šildė, bet tuo 
torijos liudininkais. Be to, dar pačiu ir akmeniu penėjo laisvės. 
Vakarų pasaulyje jau vis tiesos ir žmoniškumo išalkusias 
dažniau sutinkami ir tie, kurie širdis. Sunkiai būtų nusikalsta, 
gali paliudyti, kas vyko pokario jei savo vaikams ir tolimiems ai 
laikotarpiu. niams su visomis smulkme-

Beveik kiekvienas iš jų vie- nomis nepasakytume tai, kas 
naip ar kitaip gali paliudyti vyko mūsų gyventose dienose, 
kaip. kada, kur, prie kokių Aš pats, leisdamas dienas įkali-
aplinkybių ir kodėl kas vykdė nimo vietose Sibire, po to gyven-
niekados nedovanotinus genoci- damas Vilniuje, kiek buvo įma-
dinius nusikal t imus prieš noma, rašiau eilėraščius, ve-
žmoniškumą, prieš taiką ir džiau dienoraštį. Tuo aš ant 
žmonių bei tautų laisvę. popieriaus užfiksavau tai, ką 

Daug kas prisimena savo tėvų 
ir senelių pasakojimus apie visa 
tai. Nė vienas dar neužmiršo 
tame laikotarpyje dainuotas 
dainas, sektas pasakas, girdėtas 
raudas, anekdotus, mįsles, pa
tarles, priežodžius, o taip pat 
vestą gyvenimo būdą, įvairius 
įvykius lietusius jį patį, jo 
šeimos narius, kaimynus, pažįs
tamus, gimines. Ne vienas ste
bėjo kovas, girdėjo ginčus, buvo 
įsijungęs į pogrindžio veiklą, 
stebėjo okupanto žingsnius. Kai 
kas atsivežė dienoraščius, įvai
rius įvykius liečiančius doku
mentus, fotografijas, užrašų 
knygelėje užfiksuotas mintis. 
Kai kas gali nurodyti tų dienų 
vargo klaikumą, kiekvieną 
žingsnį lydėjusį pažeminimą, 
gėdingas ir sunkias gyvenimo 
sąlygas. 

Visos tos žinios — tai 
neįkainojamą vertę turįs is
torinis lietuvių tautos turtas. 
Jeigu jis bus prarastas — bus 
prarastas dėl visų ir ant visados. 
Kiekvienas tą savo žinojimą bei 
patirtį, tą žmonių ir tautos 
likimo istoriją raštišku pavidalu 
turėtų palikti būsimosioms kar
toms. Taip pat kiekvieno parei
ga papasakoti savo vargus ir 
patirtus džiaugsmus, radus prie
globstį svetimose šalyse, kur 

dabar jau tik dalinai teprisimin
čiau. 

Pavergtoje Lietuvoje dabarti
niu metu taip pat vy"ksta isto
rinių žinių rinkimo vajus apie 
tai, kas vyko Nepriklausomybę 
praradus. Neatsilikime nuo jų, 
nedelskime laiko. Konkrečiais 
faktais atremkime tuos, kurie, 
turėdami nedorus tikslus, sąmo
ningai falsifikuoja mūsų is
toriją, kurie, mėgindami patei
sinti savo gėdingą ir nusikals
tamą praeitį, stengiasi savo 
kaltę suversti kit'ems. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Arūnas Degutis, vienas iš 
„Sąjūdžio žinių" redaktorius iš 
Lietuvos, saus io 28-29 d. 
dalyvaus Los Angeles politinio 
savaitgalio svarstybose ir pa
teiks informacijos iš Lietuvos. Iš 
Chicagos atvyksta JAV LB 
krašto valdybos narys dr. Petras 
V. Kisielius. 

— A. a. Vilmantė Karečkai-
tė P r e k e r i e n ė po ilgos ligos 
mirė P u t n a m e Matulaičio 
slaugymo namuose gruodžio 16 
d. Nuliūdime liko jos motina 
Marija Karečkienė Woodha-
vene, N.Y., ir du sūnūs. 

LIETUVIU BRIGHTON 
PARKO MOTERŲ KLUBAS 

Nar ių susir inkimas buvo 
gruodžio 1 dieną Zigmant Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Pirm. Sue Cheplis atidarė susi
rinkimą 1:25 vai. po pietų, svei
kindama nares taip gausiai 
atsilankiusias. Visa valdyba 
buvo savo pareigose, tik iždi
ninkė Antoinette Kalys ne
galėjo dalyvauti. Ji serga ir 
negali vaikščioti. Darbą atlieka 
gerai namuose. Mes labai 
apgailestaujame. Jos pereito su
sirinkimo protokolas buvo pri
imtas kaip skaitytas. Su pagy
rimu Finansų rast. pranešė, kad 
yra 2 ligonės — Peggy Davi-
dauskas, Charlotte Suckers. 
Joms buvo įteikta klubo dovana 
ir palinkėta greitai pasveikti. 
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Buvęs ir dabartinis LB krašto valdybos pirmininkai Vytautas Volertas ir 
dr Antanas Razma. 

Nuotr. A. Nelsienės 

Remiantis tais prisiųstais 
dokumentais bus parašytos nau
jos istorijos knygos. Savo me
džiagą siųskite tokiu adresu: 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui. 

Algirdas Statkevičius 

x Pautieniaus, Dobužins
kio, Domšaičio, Vizgirdos, 
Paukšt ienės, Rūkštelės ir 
dešimties kitų dailininkų darbų 
yra išstatyti Lietuvių Dailės 
muziejaus parodoje „Pavasario 
peizažai", kuri vyksta Čiurlio
nio galerijoje nuo sausio 13 d. 
iki vasario S d. 

x Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos me
tinis susirinkimas įvyks š.m. 
sausio 22 d., sekmadienį, 2 v. 
p.p. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. 
Visi nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti ir atsinešti nario 
mokesčio knygutes. Po susi
rinkimo — vaišės. Valdyba. 

(sk) 
x Svajonė Kerelytė (tel. 

257-2558) organizuoja stalus ir 
rezervuoja vietas baigusiems 
institutą Ped. lit. instituto 
vakarui sausio 28 d.. Jaunimo 
centre. 

(sk) 

Klubo valdyba 1989 metams 
yra tokia: pirm. Sue Cheplis, 
vicepirm. Betty Carmen, nut. 
rast. Rožė Didžgalvis, finansų 
rast. Bernice Žemgulis, kasos 
globėja Peggy Davidauskas, 
iždininkė Antoinette Kalys, 
koresp. R. Didžgalvis. Komi-
sijon knygas patikrinti išrinkti 
Charlotte Suckers. Josephine 
Bambalis, Bernice Zayner, va
sario 23 d. 1 vai. pas Matilda 
Folius. 

Klubas nutarė pasveikinti su 
Kalėdų šventėmis ir radijo lei
dėjus Kazę Brazdžionytę, A. 
Šlutą. „Draugą" ir Dariaus-Gi
rėno veteranus. Visiems buvo 
įteikta kukli dovanėlė. Taip pat 
prim. Sue Cheplis pranešė, kad 
klubo metinis susirinkimas bus 
kovo 2 d. Visa valdyba sveikino 
nares su šventėmis, linkėdama 
sveikų laimingų Naujų metų. 

Po susirinkimo visos narės 
buvo pavaišintos skaniu mais
tu. Linksmos skirstėsi namo. 

Rožė Didžgalvis 

A d v o k a t a s Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
š e š t a d . 9 v . r. iki 1 vai. d. 

Kalėdų šnairos Kr Donel; pglu 'cs pi'i^T.irn']' Nuotr. J . Tamula ič io .— 




