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(Tęsinys) 

TSKP Generaliniam Sekretoriui 
drg. M. Gorbačiovui 

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

Nuorašas: Lietuvos Vyskupams 
Lietuvos kunigų 

Pareiškimas 
Bažnyčios kanonai (213 ir 278 

kan.) ragina tikinčiuosius, pa
sauliečius bei kunigus, burtis į 
draugijas visuomeniniam teisin
gumui remti, artimo meilės dar
bams bei pamaldumo ir krikš
čioniško gyvenimo ugdymu tiks
lais. Tokios teisės tikintiesiems 
dabartiniai religinių susivieni
jimų nuostatai nesuteikia(17 ir 
45 str.). O Rytų apeigų katali
kams draudžiama net atlikti 
kulto apeigas ir tuo tikslu bur
tis į religines bendruomenes. 

Bažnytinė teisė '528 ir 776 
kan.) įpareigoja klebonus 
ypatingu būdu rūpintis katali
kišku vaikų ir jaunimo auklė
jimu bei katechizacija. 532 
kanonas juos įpareigoja padėti 
tėvams išpildyti krikščioniško 
auklėjimo pareigą. Kaip turi 
būti pravedama jaunimo ir 
vaikų katechizacija nurodoma 
septyniuose Bažnytinės teisės 
kodekso kanonuose (773-780 
kan.) Valstybės gi išleisti įstaty

mai draudžia kunigams ir tam 
pasiruošusiems katechetams 
katekizuoti vaikus. Dėstyti 
tikėjimo tiesas teleidžiama tik 
..dvasinėse mokyklose, atidaro
mose nustatyta tvarka", t.y. 
kunigų seminarijose, į kurias 
priimami tik pilnametystės 
sulaukę jaunuol ia i (žiūr. 
religinių susivienijimų nuo
statų 17 ir 18 str.). 

Teisė mokyti vaikus tikėjimo 
tiesų suteikiama tik tėvams. Gi 
ateistai tėvai, perduodami savo 
pažiūras vaikams, gali naudotis 
kvalifikuotų ateizmo propagan
distų ir mokytojų pagalba bei 
bendro lavinimo mokyklų 
parama. Tai aiškus tikinčiųjų 
nelygiateisiškumas. Svarbią 
vaikų ir jaunimo katekizacijos 
pareigą vykdydami kunigai ir 
pasauliečiai katechetai atsidu
ria konfliktinėje situacijoje su 
tarybinės valdžios išleistais įsta
tymais. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
ŠVENTASIS RAŠTAS 

RUSAMS 
Taize ekumeninė bendruome

nė, Prancūzijoje, atspausdins ir 
pasiųs į Sovietų Rusiją vieną 
milijoną Šventojo Rašto Naujo
jo Testamento knygų rusų kal
ba. Tai bus Taize ekumeninės 
bendruomenės dovana Rusijos 
krikščionim, krikščionybės įve
dimo Rusijoje tūkstantmečio ju
biliejaus proga. Naujojo Testa
mento knygos bus pradedamos 
siųsti į Rusiją šių metų vasario 
mėnesį. Jos bus dalinamos ne
mokamai. Rusijos stačiatikių 
Bažnyčios vadovas, Maskvos 
patriarchas Pimen šiomis dieno
mis Taize ekumeninės bendruo
menės įkūrėjui broliui Roger 
Schutz pasiųstoje telegramoje 
pažymėjo, kad su dėkingumu 
priima Taize bendruomenės do
vaną Rusijos krikščionim. 

SPAUSDINAMAS NAUJAS 
TESTAMENTAS 

Kaip praneša Vatikano radi
jo biuletenis, sovietinis mėnesi
nis žurnalas ,,V mirė knig" — 
„Knygų pasaulyje", pradėjo 
dalimis spausdinti Naująjį Tes
tamentą. Atskiruose žurnalo 
numeriuose bus pirmiausiai at
spausdinti švento Mato Evange
lijos aštuoni skyriai. Kiekvienas 
skyrius bus pateiktas specialia
me atspaude, kad juos būtų gali
ma rinkti ir vėliau įrišti į 
knygą. Žurnalo redakcija pave
dė sovietų Mokslų akademijos 
nariui žymiajam filologui Ser-
giejui Avarintzevui pristatyti ir 
pakomentuoti skaitytojam Nau
jojo Testamento atskiras dalis. 
Avarintzevas įvade pažymi, kad 
Naujojo Testamento spausdini
mas dalimis yra pilnai pateisi
namas, nes Europos tautu kul
tūra yra nesuprantama, nesusi
pažinus sujos krikščioniškomis 
šaknimis. Jėzaus Kristaus as
menybė yra nuolat jaučiama 
Europos kultūros istorijoje. 
Kristaus Evangelija, rašo Ava
rintzevas. įkvėpė nesuskaito
mus menininkus, dėl to, arčiau 
susipažinus su Šventuoju Raštu, 
sovietinių muziejų lankytojam 
bus lengviau suprasti tų meni
ninkų kūrinius. 

ŽYDŲ MEDALIS 
KARDINOLUI 

Žydų humanitar inė orga-
nazija ,,Bnai Bri th" aukso 
medaliu apdovanojo buvusį 
Vienos arkivyskupą kardinolą 
Koenig, įvertindama jo nuopel
nus ugdant krikščionių, žydų ir 
kitų religinių bendruomenių 
tikinčiųjų savi tarpio 
susipratimą. 

Lietuviai prieš 
parlamentarų vizitą 

Vilnius, 1989 sausio 12. — 
(LIC) — Iš Lietuvos gautas ne
seniai pasirodžiusios Lietuvos 
Demokratų partijos kreipimasis 
į Europos Parlamentą, infor
muojant 
Pabaltijo tarybą ir Vliką. 
Gerbiami ponai deputatai, 

Esame informuoti, kad Euro
pos Parlamento Pabaltijo inter-
grupes generalinis sekretorius 
ponas Algis Klimaitis yra 
sumanęs ir organizuoja oficialų 
deputatų delegacijos vizitą į 
okupuotas Pabaltijo šalis — Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, kurio 
metu susitiks su šių respublikų 
marionetinėmis vyriausybėmis 
ir kitomis visuomeninėmis or
ganizacijomis. Esame įsitikinę, 
kad, kol pripažįstama mūsų res
publikų aneksija, kontaktams 
su Europos Parlamentu, ry
šiams ir betarpiškai informaci
jai gauti užtektų specialistų 
ekspertų grupės, neturinčių dip
lomatinių įgaliojimų ir neatsto
vaujančių Europos parlamentui. 
Priešingu atveju, mūsų tautos 
vedamai rezistencinei kovai už 
suverenumą būtų suduotas rim
tas smūgis. Tokį Europos Par
lamento atstovų atvykimą būsi
me priversti traktuoti kaip nusi
gręžimą nuo tarptautinės teisės 
normų ir kaip visiems mums 
šventų laisvės idėjų išdavystę. 
Labai prašome, prieš suteikiant 
delegacijai atitinkamus įgalio
jimus, pasverti visas galimas 
politines tokio žingsnio pasek
mes. 
1989.01.05 
Vilnius 

Iškilmingo Vinco Kudirkos minėjimo mefr: Vilniuje Tautos himnu buvo pradėta šventė. Scenoje 
gieda Kauno valstybinis akademinis choras. D -.^uoja Petras Bingelis. Dešinėje Vinco Kudirkos 
smuiku groja mokytojas Stasys Ankevičius iš Paežerių, kurį jis išsaugojo iki šių dienų. Jam asistuo
ja dvi lietuvaitės. Viršuj — papuoštas Vinco Kudirkos portretas. 

Viktoro Petkaus kalba 
Virš visko turi būti viena šventa Lietuva! 

Vilnius, 1989 sausio 13. Iš 
Lietuvos gauta Viktoro Petkaus 
kalba, pasakyta Kalnų parke 
sausio 10 d., praneša Lietuvių 
Informacijos Centras. Pateikia
me tos kalbos tekstą, paimtą iš 
magnetofono įrašo. 

Politinių kalinių Jūsų tarpe 
buvusių čia turbūt yra daug. 
Norėčiau šį kartą į Jus kreiptis 
ne kaipo politinis kalinys, bet 
toks pat, kaip Jūsų čia tūkstan
čiai stovi. Norėčiau į Jus kreip
tis kaip Helsinkio grupės narys. 
Iš steigėjų dabar gyvųjų tarpe 
Lietuvoje likęs vienas. 
(Plojimai) 

Truputį, ne daug istorijos. 
Grupė susikūrė 76-siais metais, 
kada atrodė buvo neįmanoma 
viešai veikti. Bet mes šventai ti
kėjome mūsų tautos didžiojo 
atgimimo dainiaus Maironio žo
džiais: ,,0 vienok, Lietuva, juk 
atbus gi kada, neveltui ji tiek 
daug iškentėjo". Ir šitas tikėji
mas mums padėjo karceriuose, 
kalėjimuose, persiuntimo punk
tuose, konclageriuose, sibiruose 
ir taip toliau. 

<$ 

Šiandien minime trečiąją 
grandį iš tos grandinės, kurią už 
mūsų pečių svetimieji imprialis-
tai — Stalinas su Hitleriu — 
uždėjo mūsų tautai. Tauta buvo 
pasiryžusi gyventi ir atrodė 
sėkmingai vykdė savo paskirtį 
šioje žemėje, drąsiai stojusi tarp 
visų Europos tautų. Anų metų 
mūsų žmonės sakė, kad tauta 
pasiruošusi dideliems išmėgini
mams. Džiaugėsi, pavyzdžiui, il
gametis kariuomenės vadas ge
nerolas Stasys Raštikis, kad ka
riuomenė yra pribrendusi di
deliems žygiams, nes paskuti
niaisiais metais valstybės biu
džeto pagrindinė dalis buvo 
skirta kariuomenei. Deja. spren 
džiamu momentu mes nepasiel 
geme kaip suomiai, kuriuo? 
bandė pavergti, bet atsikando. 
(Plojimai) 

* 

Taigi, šiandien minime ne bal
tą dėmę savo istorijoje, apie 
kurią mėgsta dažnai kalbėti tie. 
kurie falsifikuoja mūsų istoriją, 
už tai gaudami daktarų ir profe
sorių laipsnius. (Šūksniai: „gė
da") Mes šiandien minime vie
ną kruviniausių ir vieną juo

džiausių mūsų tautos istorijos 
gyvenimo laikotarpį. 

Todėl, šiandien nenorėčiau 
būti juodu pranašu, kreipdama
sis į Jus, bet man atrodo, kad už 
mūsų pečių ir šiandien, už mūsų 
nugaros, pradeda vykti dideli 
dalykai. O šta kokie tie daly
kai: varlė, kie> besipūstų. galų 
gale ateina js. galas, sprogsta 
dėl to, kad per daug išsipūtė. 
Taip ir šitai imperijai ateina 
galas. (Plojimai, šūksniai: „bra
vo") 

Ir mano supratimu, ji pradeda 
laviruoti. Štai kaip. Buvo lai
kas, kada jie kartu su Trečiuoju 
Reichu pasidalino pasaulį, o 
paskui Trečiojo Reicho veikėjus 
pasodino ir teisė. Ir patys grįžę 
atgal namo irgi teisė savo žmo
nes. Kaip teisingai pasakė mū
sų poetas Vincas Mykolaitis-Pu 
tinas: „Po tribunolo išdidžiai 
teisiuosius teisia žmogžudžiai". 
(Plojimai.) Vieni žmogžudžiai 
savo mirtimi numirė, kitus ban
dė truputį su pirštine aštriai lyg 
tai pakutenti. Pavyzdžiui, vieną 
iš cinikų didžiųjų politikoje — 
Molotovą lyg nuėmė nuo vietos, 
o paskui vėl priėmė į partiją, ka
dangi, kodėl? Todėl, kad jis im
periją gynė ir imperijai tarnavo. 
(Šūksniai: „gėda") Ir šiandien 
supranta, kad atėjo laikas pa
statyti klausimą šitaip: Jeigu 
Stalinas buvo paranoitikas, 
jeigu Stalinas buvo išsigimėlis, 
tai tada, kodėl tik vidaus politi
koje jis pristatomas kaip nusi
kaltėlis? O kas rovė tautas, kas 
mindė ir po kojų pamynė visą 
Rytų Europą? Tai čia Stalinas 
teisus buvęs? Ne! 

Atėjo laikas perkainoti isto
riją. Ir šita Maskva šiandien 
jaučia. Ir jau. man atrodo, ji 
imasi šitą daryti. Imasi, kaip ir 
anais 40-aisiais metais, mūsų 
pačių rankomis. Kalbama apie 
savivaldą — kultūros, ekonomi
kos savivaldą. Ačiū. Jums. Šito
kią savivaldą mums buvo sutei
kę vokiečiai vokiečių okupacijos 
metais. 'Juokas, plojimai! Ir 
dabar štai važinėja, gastroliuo
ja žmonės, atvyksta O surasti 
tokių žmonių niekada nesunku 
pasaulyj, nei tautoj. Ir pradeda 
kažkur išekoti, kažkur įteisinti 
dabartinę padėtį, kad girdi. va. 
jau Lietuvą beveik gali atstova-
ti Europos Parlamente, ji jau 

beveik laisva. (Šūksnis iš 
minios: ..Algis Klimaitis") 

Aš ir kalbu, aš ir kalbu apie 
Algį Klimaitį. (Šūksniai: „gė
da", skandavimas: „gėda"^ švil
pimas.) O kodėl šitai daroma? 
Kadangi ryt, poryt Maskva 
galų gale turės pasakyti: sutar
tis radome. Ir reikia tai, kas 
buvo padaryta 39-ais metais, 
atitaisyti, aišku. Taigi, štai, 
šitokiu vyrų, kurie nemoka žiū
rėti į priekį, neturi ateities pers
pektyvos, reikalinga pagalba. 
Va. dabar mes su Maskva, kon
federacijoj ar federacijoj, nu, žo
džiu, kaip tik įmanoma, kad tik 
arčiau Maskvos. < Juokas, ploji
mas.) 

Laiko nenoriu jums gaišti, čia 
daug žmonių, dar kalbėti nori. 
Tik šiandien noriu aiškiai ir 
tiksliai Jums pasakyti: kas 
sulikvidavo mūsų nepriklauso
mą valstybę? Ji buvo du kartus 
sulikviduota, kaip žinome iš 
istorijos. Ir kieno iniciatyva? 
Maskvos. (Šūksniai: „gėda", 
skandavimas: „gėda", švilpi
mai.). Karalienės Jekaterinos 
Antrosios iniciatyva, 1772-
1795-ais metais sulikviduota fe
deracinė Lietuvos-Lenkijos vals
tybė, c 40-ais metais Stalino ir 
Hitlerio iniciatyva taip pat 
sulikviduota mūsų valstybė. 
Šito čia. kurie esate susirinkę, 
šitų šventų kalnu akivaizdoje, 
kurie mate mūsų valstybės vy
rus, mūsų valstybės kunigaikš
čius, prašyčiau niekados,napa-
mirškit. (Plojimai.) 

* 

Ne tik į lietuvius, bet čia itin 
kreipiuosi į lenkus. Lietuvoje 
gyvenančius. Noriu jiems pri
minti, kad kam kam. o jiems su 
mumis teks gyventi ir toliau 
kartu. 

Kreipiuosi i tautą, kviesda
mas suprasti momento rimtu
mą. Neleisti niekad daugiau 
svetimųjų tankų šešėlyje, šeimi
ninkaujant svetimiems ir vyk
dant ju direktyvas, apgauti sa
ve. Jokių okupacinių rinkimų 
negali būti Lietuvoje. Turi būti 
atstatyta Lietuvos valstybė, turi 
būti panaikintas gėdingasis Sta-
lino-Hitlerio sandėris. (Šūksnis: 
„valio", plojimai.) 

* 

Prašau Jūsų ypatingo susitel
kimo. Prašau atsisakyti įvairių 
sąskaitų suvedinėjimo, prašau 
pamiršti senas žaizdas, prašau 
pamiršt asmeniškumus, virš 
visko turi būti viena, šventa vi
siems Lietuva. (Šūksniai: „va
lio", plojimai, skandavimas: 

Kudirkos šventė 
Lietuvoje 

Lietuvos Himno autoriaus pagerbimas 

Vilnius. — Čia Lietuvos vals
tybiniame dramos teatre gruo
džio 26 d. vakare įvyko iškilmin
gas rašytojo Vinco Kudirkos gi
mimo 130 metų minėjimas. 
Kartu buvo ir jo leisto žurnalo 
. .Varpas" šimtųjų metinių 
paminėjimas. 

Vinco Kudirkos šventė buvo 
pradėta jo „Tautiška giesme", 
kuri buvo ir yra lietuvių tautos 
himnas, o dabar vadinamas Lie
tuvos TSR valstybiniu himnu. 
Paežerių mokytojas Stasys An
kevičius yra išlaikęs Vinco Ku
dirkos grotą smuiką ir su juo 
scenoje grojo, palydėdamas 
Kauno akademinį chorą, diri
guojant muzikui Petrui Binge-
liui. Jonas Lankutis tarė žodį, 
sakydamas, jog Lietuva nusilen
kia tautinio išsivadavimo didvy
riams — Maironiui, Basanavi
čiui ir Kudirkai. Gali daugelis 
nežinoti, ką parašė ir padare 
Vincas Kudirka, nes jo raštų 
nebuvo leidžiama skaityti, bet 
šiandien ištarus Kudirkos 
pavardę, sudreba kiekvieno tik
ro lietuvio širdis. 

Kudirkos įtaka 

Lankutis plačiai apibūdino 
Kudirkos, kaipo didvyrio veik
lą, kuri turėjo milžiniškos 
įtakos to meto amžininkams. 
Anot rašytojos Bitės. Kudirka 
„savo talente jėga valdė ano 
meto susipratusius inteligen
tus". Jo darbai žadino kraštą 
didžiai prasmingu varpo skam
bėjimu. „Šioje simbolikoje jun
tame V. Kudirkos suorganizuo-

— Amerikos Atstovų rū
muose Vasario 16-sios — Lietu
vos nepriklausomybės dienos 
minėjimas įvyks vasario 22 d. 
Juo rūpinasi kongr. Frank 
Anunzio. 

— Armėnijos griuvėsiuose po 
žemės drebėjimo praėjus 35 die
noms dar buvo atkasti 6 gyvi vy
rai, kurie išsilaikė sugriauto de
vynių aukštų pastato rūsyje. 

— Washingtone išrinktasis 
prezidentas G. Bushas baigė su
daryti savo kabinetą, nominuo
damas admirolą James VVatkins 
Energijos departamento sekre
toriaus pareigoms ir buvusį 
Švietimo sekretorių William 
Bennett vadovauti narkotikų 
įstaigai. 

— Washingtone Busho perei
namojo komiteto žmonės prane
ša, jog naujojo prezidento pirma
sis oficialus aktas bus sudary
mas bepartinės komisijos, kuri 
turės išstudijuoti vyresniųjų ad
ministracijos pareigūnų ir 
Kongreso narių etikos taisykles 
ir paruošti naujas. 

— Į Chicagą sugrjžo buvęs 
demokratų kandidatas į prezi
dentus Jesse Jackson iš kelionės 
po Afrikos kraštus. 

„Lietuva, Lietuva".) 
Vienybėje galybė! Pamirš

kim, dar kartą prašau, visas sąs
kaitas. Kartu su mūsų didžiuo
ju tautos poetu Brazdžioniu 
kviečiu: 
Šaukiu iardu aš Jūsų vargo žemes. 
Balsu piliakalnių ir piei-ų. ir miškų — 
Nekeršykit, kad kerfto kraujo dėmės 
Nekristų prakeiksmu ant jūs raikų 

raikų. 

Šią valandą visi supraskime, 
kad esame ir turime būti lietu
viais, kol mūsų gyslose teka lie
tuviškas kraujas. (Plojimai.) 

to žurnalo „Varpas" mani-
festacinį rezonansą, rašytojo 
publicistinės epopėjos „Tėvynės 
varpai" jėgą, carinės priespau
dos bastionus sprogdinusią jo sa
tyrų ekspresiją ir į didį žygį šau
kiančius jo poezijos žodžius: 
Kelkite, kelkite, kelkite..." 
Kalbėtojas priminė, kad ir 

šiandien giliai bei prasmingai jo 
rašyti himno žodžiai lydi Lietu
vos žmonių darbus, lūkesčius ir 
ryžtą. ..Varpe" jis rašė: „Lietu
viai turi pažinti Lietuvą. Kiek
vienas iš mūsų turi žinoti, kur 
lietuvis verkia, o kur džiaugia
si, kur vargsta, o kur turtuose, 
kur apleistas ir nuskriaustas, o 
kur liuosas ir laimingas, idant 
mąstytume, katrą brolį reikia 
gelbėti, o nuo kurio prašyti pa
galbos; turime žiūrėti jausmus, 
mįslis ir darbus visų lietuvių, 
idant aišku būtų, anot ko gali
ma yra remtis, norint apginti 
savo tėvynę ir suteikti jai 
laimę". 

Taip kalbėjo šio Vinco Kudir
kos akademijos rengėjas Jonas 
Lankutis, pastebėdamas, kad 
visa tai tinka ir dabarčiai. Čia 
nebuvo prezidiumo, ilgų kalbų, 
o koncerto programoje skambė
jo ištarti paties Kudirkos 
žodžiai, jo ano meto ironija, 
sarkazmas ir skaudi gyvenimo 
tiesa, nuostabiai tinkanti šių 
dienų įvykiams. 

Aldona Vaitiekūnienė tarė 
žodį apie jo poeziją ir publicis
tiką, pabrėždama, kad Kudirka 
buvo vienas tautinio sąjūdžio 
skatintojų, visomis jėgomis kel
damas lietuviškąją kultūrą. 

Meninė dalis 
Akademijoje buvo atlikti ne 

tik jo poezijos kūriniai, kai kas 
iš publicistikos, bet ir muzikos 
kūriniai, jo surinktos lietuvių 
liaudies dainos. Perskaityta 
Petkevičaitės-Bitės atsimini
mai. Vilniaus valstybinis kvar
tetas atliko Čiurlionio ir Nau
jalio kūrinius. Programoje taip 
pat dalyvavo Lietuvos dramos 
aktoriai, liaudies instrumentų 
ansamblis „Sutartinė", solistai, 
liaudies ansamblis „Kanklės". 
O koncertą baigė Kauno valsty
binis choras, atlikęs taip pat ir 
„Varpą" Vinco Kudirkos žo
džiams, kuriems muziką sukū
rė G. Kuprevičius. Chorui atlie
kant šį kūrinį scenos gilumoje 
pasirodė simbolinė šviesa ir sa
lės dalyviai vėl tapo tautinio 
atgimimo dalimi, kaip ir šią va
sarą. Šioje akademijoje dalyva
vo ir partijos vyriausias asmuo 
Algirdas Brazauskas ir dauge
lis ministerių bei kitų aukštųjų 
pareigūnų. 

KALENDORIUS 
Sausio 14 d.: Teodozijus. Fe

liksas. Aukse, Laimis, Lilija. 
Sausio 15 d.: Klaipėdos kraš

to atvadavimas 1923 m. Povilas 
Atsiskyrėlis, Snieguolė. Skir
gaila. Medą. Dailius. 

Sausio 16 d.: Marcelis. Jova
ras. Otonas. Gedanė, Norgailė 

Sausio 17 d.: Daujotas. Leo-
nilė. Dovainis, Vilda. Aukselis, 
Kalnius. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:16. leidžiasi 4:43. 
Temperatūra šeštadienį 38 I., 

sekmadienį 44 1., pirmadienį 35 
1.. antradienį 38 1. 

. 
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ANTANUI MACEINAI 
VISADA RŪPĖJO 
ATEITININKIJA 

JUOZAS B. LAUČKA 

Kitą menes, sueis jau dveji 
metai, kai Amžinybėn iškvies
tas Antanas Maieina. Filosofas. 
Pedagogas. Teolo^njos filosofas. 
Poetas. Nerimstantis naujų 
idėjų ieškotojas ne tik mokslo, 
bet ir visuomeniniame gyve
nime. Apie jį daug parašyta, 
rašoma. Ir dar daugiau bus 
pasisakyta apie jo kūrybinį 
įnašą į mūsų tautos kultūrą. 
Pastaruoju laiku ir Lietuvos 
sovietinė spauda nebevengia 
^i^cinos vardo, deda ištraukas 
iš ka: kurių jo studijinių darbų, 
spausdina ir jo eilėraščius. Tuo 
tarpu noriu pasidalinti su Atei-
' ininkų skyriaus skaitytojais 
javo atsiminimais ir keliomis iš
traukomis iš Maceinos laiškų. 

Su Maceina jaunystės die
nomis nebuvau artimai pažįs
tamas. Sutikdavau Kaune 
studentų ateitininkų pobūviuo
se. Gerai atsimenu, kad jis buvo 
menininkų „Šatrijos" aktyvus 
narys. Dalyvavau jo habilita
cinio darbo skaitymo viešame 
Vytauto Didžiojo universiteto 
posėdyje, didžiojoje salėje, kuri 
buvo pilnutėlė profesorių ir 
studentų. Visi domėjosi jauno 
mokslininko pirmu viešu pasi
rodymu. Jo paskaita apie 
ugdomąjį veikimą visų tada 
sutikta entuziastiškai. Ir ne 
„filosofams bei pedagogams" 
buvo nesunku sekti jo mintis — 
lengvas stilius, išraiškingas 
skaitymo būdas visada buvo 
artimi Maceinai. 

Paskutinį kartą Lietuvoje ma
čiau Maceiną 1936 metų pra
džioje, prieš grįždamas į 
Ameriką. Po to susitikome tik 
po beveik dvidešimties metų. 
Pradėjau su juo susirašinėti 
1952 metų pabaigoje, dirbdamas 
„Amerikos balso" įstaigoje 
Miunchene. Jis mielai talkino 
lietuviškos tarnybos pastan
goms sustiprinti laidų filosofinio 
ir religinio pobūdžio programas. 
Rašydavo jis lyg ir pamokslė
lius, bet be „pamokslininka-
vimo", palikdamas klausytojui 
laisvę pačiam susirasti atsaky
mus paliestais klausimais. 

Kartą jis man parašė keletą 
siūlymų lietuviškoms radijo lai
doms paįvairinti, pastiprinti, 
ypač neužmirštant, kad jų klau
sosi ir intelektualai. Nurodė, 
kad tie siūlymai ne jo, bet atėję 
iš Lietuvos, tačiau jis negalįs 
pasakyti jų autoriaus vardo. 
Kelis kartus įsiskaitęs į tuos 

siūlymus, pradėjau spėlioti, kas 
juos galėjo siūlyti. Man buvo 
aišku, kad juos turėjo pateikti 
Maceinai jei ne artimas asmuo, 
tai bent gerai pažįstamas. Ding
telėjo galvon mintis, kad tas 
siūlytojas galėjo būti Maceinos 
žmona Julija, kurią taip pat 
pažinojau studentavimo die
nomis. Pasiūliau Maceinai susi
tikti vidurkely tarp Miuncheno 
ir Freiburgo, kuriame jis tada 
gyveno. Ir taip susitikom po dvi
dešimties metų nesimatymo. 
Atpažinome viens kitą, dar ne
turėjome nei pražilimo ženklų, 
nei „subrendimą" liudijančių 
raukšlių... 

Pasikeitę keliais atsiminimais 
iš „senų laikų", ėjome tiesiog 
prie mūsų susitikimo tikslo — 
panagrinėti jo laiške paminėtus 
siūlymus „Amerikos balso" pro
gramų turinio reikalu. Iš karto 
jam pasakiau savo spėliojimą. 
Tada Maceina atsisakė paslap
tingumo ir prisipažino, kad tas 
mintis pareiškėjo Julija, kad tai 
padaryta ne laiškais, bet tiesio
giai. Neseniai ji buvo atvykusi 
l Freiburgą, pabuvojusi kelias 
dienas, mėgindama įkalbinti jį 
grįžti į Lietuvą. Jis man gana 
išsamiai papasakojo apie jam 
netikėtą žmonos atvykimą, jų 
pašnekesius ir tos misijos 
nesėkmę. Nors juodu abu jau 
mirę, tačiau apie pašnekesį su 
Maceina niekam detalių nepa
sakojau — te manęs prašė An
tanas. Pažadą išlaikiau. Tame 
mudviejų susitikime Maceina 
lietė ir ateitininkiją, apgailes
tavo įvykusį lūžį politinėje 
veikloje ryšium su krikščioniško 
bloko susiskaldymu. Ateiti
ninkiją jam buvo arčiausia šir
dies, todėl reiškė vilties, kad tas 
lūžis jai nepakenks. 

Po daugelio metų pertraukos 
vėl atnaujinom susirašinėjimą, 
man patekus į Ateitininkų fede
racijos vadovybę. Nešykštėjo 
savo nuomonės įvairios veiklos 
klausimais, linkėjo sėkmės. La
bai jautriai Maceina atsiliepė į 
kvietimą atvykti į jubiliejinį 
kongresą Chicagoje su pa
grindine paskaita. 1981 m. va
sario 23-čios laiške Maceina 
rašė: 

„Ar atsimenate, kaip Lietuvo
je būdavo giedami vad. ,Panos 
Marijos džiaugsmai ir skaus
mai'? Jie prasidėdavo žodžiais 
,Pirmą džiaugsmą Pana turėjo, 
kai...' ir t.t. — iš eilės iki 

Prof. Antanas Maceina tarp savo pamėgtų knygų. 
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septynių. Taip turėčiau tarti ir 
aš, gavęs pastarąjį Jūsų laišką. 
Gal mano džiaugsmai ir nesusi
rikiuotų ligi pat septynių, bet 
keletas jų tikrai yra. Skausmų, 
gi nė vieno". Pirmas džiaugs
mas buvęs pakvietimas atvykti 
į kongresą: „Kongreso metu 
tikrai būsiu su jumis visais, de
ja, tik dvasia. Manasis kūnelis 
jau senokai nuogąstauja 
ilgesnių kelionių. 0 stipryn šis 
,brolis asilas", kalbant šv. 
Pranciškaus žodžiais, neina... 
Tad skristi per vandenius jau 
būtų per drąsu ir rizikinga. Pa
likime tą .brolį asilą' namie; gal 
tokiu atveju jis dar leis dvasiai 
ilgiau paskraidyti. 0 ji savo įna
šu kongrese dalyvaus". 

Maceina pasiūlė parašyti kelis 
straipsnius „Pokalbiai su atei
tininkais". Tačiau atsinaujinę 
stipresnį „brolio asilo" sunega
lavimai nebeleido jam įvykdyti 
užsimoto darbo paruošti seriją 
straipsnių. Vis dėlto kongreso 
išvakarėse pasirodė Maceinos 
knyga „Asmuo ir istorija", kuri, 
kaip rašė jos autorius, „ir buvo 
mano įnašas Ateitininkijos 
jubiliejui". 

Kalėdiniame 1981 metų laiš
ke Maceina labai rūpinosi dėl 
mano jam pranešimo, kad kun. 
dr. K. Trimakas nori pasi
traukti iš „Ateities" reda
gavimo. Siūlė perkalbėti redak
torių. Maceina rašė, kad 
Trimako redaguojama ,Ateitis' 
buvo iš tikro pasiekusi beveik 
nepralenkiamą žurnalistinį 
aukštį. Dr. Trimakas sugebėjo 
sutelkti jaunimo ir jį įjungti j 
darbą. Tai didelis gabumas. Šia 
prasme kadaise ir aš rašiau jam, 
kad imtųsi redaguot „Aidus" (o 
gal ir „Ateitį" kartu), kai dr. J. 
Girnius nuo redagavimo atsisa
kinėjo ... Tačiau dr. Trimakas 
atsisakęs. Toliau Maceina rašė: 
...„Dr. Trimako sugebėjimą 
ašen regiu jo galioje sutelkti 
aplink save kitus, juos uždegti, 
įjudinti, sukti kūrybine linkme. 
Ir iš tikro labai gaila, kad jis 
nuo šio gabumo žada tolti". 

Nors ir tame laiške skundėsi 
silpnėjančia sveikata, Maceina 
sakėsi tą žiemą norįs baigti reli
gijos filosofijos II-ją dalį, kuria 
sunkiau rašyti negu pirmąją... 
„Pasirodo, kad rašyti apie Die
vą žmogaus atžvilgiu yra leng
viau, nei apie žmogų Dievo 
atžvilgiu. Na, bet gal kaip nor? 
išvesiu iki galo". 

1986 metu kovo 19-tos laiške 
Maceina rašė apie savo siūly
mus Federacijos vadovybei pa
minėti Lietuvos krikšto sukaktį 
„didesniu ir pagrindinesniu 
kolektyviniu veikalu religiniais 
klausimais". Jis labai apsivylęs, 
kai patyręs, jog bus pasi
tenkinta poezijos rinkinio 
konkursu. Paminėjęs, kad 
sukakties minėjimo komitetas 
jau buvo paskelbęs dramos 
konkursą, Maceina sakė: ..Atei
tininkų atsakymas į mano 
siūlymą mane sukrėtė ligi 
gelmių. Argi iš ideologinės or

ganizacijos, kuri katalikiškumą 
stato pirmoje eilėje, virtome 
kažkokia ,literatų draugija'? 
Mūsiškių ,suliteratūrėjimą' 
Amerikoje gal bandysime at
sverti čia, Europoje". Apie visa 
tai jis norėjęs anksčiau platokai 
parašyti, bet naujas sunegala
vimas „pareikalavęs stipresnio 
gydymo, buvusi karcinomos 
grėsmė, nuvarginusi ir kūną ir 
sielą". 

Paskutinį Maceinos laišką ga
vau kalėdinį, rašytą 1986 metų 
gruodžio 12 d. Džiaugėsi, kad 
baigiasi 1986 metai, nes jie jam 
buvę sveikatos atžvilgiu 
sunkūs. „Ateinantieji gal bus 
geresni. Pasiduoti nepasiduodu. 
Bet išsitiesti ant sofos vis 
dažniau noris". Prisiminęs „iš
baręs ateitininkus, kam jie 
krikšto jubiliejui, užuot or
ganizavę religinį veikalą, 
skelbia poezijos rinkinio kon
kursą", Maceina pažymi, kad ir 
jis pats negalėjęs sėdėti rankas 
sudėjęs, nes „kitus barti lengva, 
bet pačiam pajadeti sunku. Bet 
ėmiau ir pajudėjau: parašiau 
studijėlę ,Ora et labora' , 
keturių skyrelių, Bažnyčios ir 
kultūros klausimu. Tai bus 

mažas įnašas tikėjimui sąmo
ninti". 

Tame laiške Maceina pa
sisakė ir apie savo planus 
ateičiai. Jis rašė: 

„Būtų nenuostabu, jei tai 
būtų paskutinė šios rūšies studi
ja iš po mano plunksnos. Nes 
pakeičiau temą ir pradėjau filo
sofuoti apie lietuvių kalbą. 
Pažiūrėsime, kiek čia man 
Viešpats leis klampoti. Pykti Jis 
nepyks, nes apie Jį rašiau visą 
gyvenimą. Gal Jam ir nusibodo 
mano raštai. Tai bent senatvėje 
galima pažaisti prie Jo kojų, 
kaip ta Šventraščio Išmintis". 

Praėjus kelioms savaitėms 
Maceiną išsikvietė Mirties 
Angelas pas Viešpatį, apie kurį, 
kaip sakė Maceina, jis rašė visą 
gyvenimą. 

VISI KVIEČIAMI 

Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopos tradicinis 
„pončkų" balius ruošiamas 
šeštadienį, sausio 21 d., Jau
nimo centre. Visas jaunimas ir 
jų tėveliai maloniai kviečiami ir 
labai laukiami! 

DRAUGAS 
THE LITHUAN1AN WORLD WIDE DAILY (l SPS-161000) 

Publisbed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays follovving Monday observan^e ot Legal Holidays as weil as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaiuan Catholie Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629 5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70 00. Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 * $4Q.0O $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.«©- $4TŪ.00 S25.0O 
Savaitinis (Sešt. priedi . . . v . . .$40.00'" $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotu straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel . — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. \-~ 
antr. ir penkt. 10-4; šest. 10-2 vai 

M . ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 *V. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia FieMs, III. 

Tel. 74S-0033 
Valandos pagal susitarime 

6132 S. Kedzie A ve.. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Plaza Court 
Tel. 925-6288 

507 S. GMbert, LaGrange. IL. 
Tai. 352-4487 

DR. VIJA Y BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

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

OfS. 735-4477: 
Rez. 246-0067; arba 246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
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Valandos pagal susitarimą 

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

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

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

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

Cardiac Diagnos is , L td . 
Marquet te Medica l B u i l d i n g 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Toronto studentų ateitininku susirinkime. Iš k. 
jauskas, Onutė Žukauskaitė ir Petras Tolvaišą. 

Algis Ankus, Edis Maci-

Nuotr. L ino D a u k š o s 

ATEITININKŲ NAMŲ 
ŽINIOS 

Ateitininkų namų išleistos 
kalėdinės atvirutės, su Lietuvos 
dailininkų Kmieliauskų gra
fikomis, susilaukė gražių įver
tinimų. Nemažai buvo papil
domų užsakymų, o kai kurie, 
atsilygindami už atvirutes pri
dėjo ir didesnes aukas. Po 200 
dol. prisiuntė Aldona ir Vincas 
Šmulkščiai. Palmira ir Vytau
tas Janušoniai. Po 100 dol. — 
Laima Nainytė-Garbonkienė ir 
Rev. Theo Palis. 90 dol. - dr. 
Daiva Bajorūnas. 50 dol. — 
Jurina ir Vitas Rugieniai. 40 
dol. — Aldona ir Jonas Čingai. 

Kalėdinių atviručių plati
nimas yra svarbus pajamų šal
tinis. Visiems, parėmusiems šį 
darbą geru žodžiu ar auka, Atei
tininkų namų taryba nuošir
džiai dėkoja. O tiems, kurie dėl 
švenčių darbų nesuspėjo ar 
užmiršo atsilyginti, primename, 
jog mums visgi geriau vėliau 
negu niekada... 

O. Daugirdienė 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
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Valandos pagal susitarimą 

Tat. 2S7-226S 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5790 Archer Ave. 

(6 blokai ( vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S West S3rd Street 
Vai : pirm., antr.. ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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244-4000 

Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. JAMES BURDEN 
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5434 6 . Puleekl Rd., Chicago, IL 
Tel. 544-2440 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabinete te l . R f 7-1145; 
RezM. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR- S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest H lg tmay 
Palos Heights, III. 6 0 4 4 3 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2840, rez. 444-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

http://Rt.it-


Dr. Vincas Kudirka -

PAVYZDYS IR 
PASKATA 

Pereitų metų paskutinę dieną 
suėjo 130 metų nuo dr. Vinco 
Kudirkos gimimo (1858.12.31), 
o šių metų pabaigoje sueis 100 
metų nuo jo mirties (1899.11.6). 
Sie metai taip pat yra šimtiniai, 
kai, užsidarius „Aušrai", Kudir
kos pastangomis buvo išleistas 
„Varpas". Jis žadino Lietuvą ir 
lietuvius prisiminti, kas jie yra, 
kuo skiriasi nuo kitų tautų. 
Jis kalbėjo apie pavojus, kuriuos 
sudarė rusai, tuo metu valdą 
okupuotą Lietuvą. Tai ne taip 
tolimi žingsniai, kuriuos žen
gė dr. V. Kudirka, sekdamas 
dr. Jono Basanavičiaus pė
domis, pritraukdamas ir kitus 
pasiaukojančius savo tėvynei ir 
tą pasiaukojimą žadindamas 
savo paties pavyzdžiu. Nors jis 
tegyveno tik keturiasdešimt 
metų ir Lietuvai bei kūrybai 
atidavė tik dešimt metų, bet jis 
yra Lietuvos veiklos, tautinio 
atbudimo ir pasiaukojimo 
paskata. 

Tik priminimui tegalime pa
sakyti, kad Vincas Kudirka 
gimė Paežeriuose, Vilkaviškio 
apskr., kad jo tėvas buvo kieto 
būdo pasiturintis suvalkietis. Jo 
motina, mirusi džiova, kai 
Kudirka buvo tik dešimties 
metų. Jo tėvas vedė kitą žmoną 
— Joniešką Andziulytę. Bet 
džiova buvo paveldėta jo šeimoje 
ir iškirtojo giminės dalį, pakir
to ir jį patį. 

Jaunystėje Kudirka gyveno 
tarp lenkų ir pats jautėsi na-
tione polonus (tautybe lenkas), 
bet niekada jis neižsižadėjo lie
tuvybės ir lietuviškų papročių. 
Jam nereikėjo iš naujo mokytis 
lietuvių kalbos, kai jis pradėjo 
savo lietuvišką veiklą ir 
lietuvišką kūrybą, kurią skelbė 
daugiausia „Varpe". J is ją 
mokėjo iš namų, mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje, palaikė 
būdamas Varšuvos universitete, 
ypač imdamasis medicinos 
studijų ir galvodamas laisvoje 
profesijoje dirbti Lietuvoje. Vin
cas Kudirka nebuvo tik atsiver
tėlis lietuvis, bet visa širdimi ir 
visomis sveikatos leidžiamomis 
jėgomis aukojosi Lietuvai ir lie
tuviškiems reikalams iki mir
ties. 

Kudirka iki savo gyvenimo 
pabaigos, nes jis kaip gydytojas 
žinojo džiovą galint pratęsti, bet 
ne išgydyti, stengėsi savo kietu 
darbu atiduoti tėvynei, tautai, 
užguitai ir persekiojamai liau
džiai viską, ką tuo metu galėjo. 
Pradžioje gyvendamas Šakiuo
se ir gydydamas jį gerbiančius 
žmones, jis jau pradėjo rodytis 
ir tautiniu būdu. Persikėlęs į 
Naumiestį Kudirka atsidėjo tik 
kūrybai, pats skursdamas ir 
vargdamas, kentėdamas ligos 
skausmus ir žinodamas, kad 
mirtis jau už durų. Bet ir tada 
jis skatino savo brolius ir seseris 
nepasiduoti rusicizmui, nepasi
duoti suviliojamiems geres
nėmis vietomis ir patogesnėmis 
profesijomis, kad tik galėtų savo 
tautai daugiau pasiaukoti ir 
daugiau jai atiduoti. 

Tuo metu buvo labai aktualus 
mišrių šeimų klausimas. Daž
niausiai svetimos tautos žmonos 
nugalėdavo savo vyrus. Jie buvo 
priversti namie kalbėti svetima 
kalba, su vaikais tik motinos 
kalba. Jei Vaižgantas mišrias 
šeimas vadino tautos vėžiu, tai 
Kudirka sprendė tą klausimą 
labai praktiškai. Jis ragino 

tėvus mergaites leisti į mokslą, 
kad jos galėtų lengviau tapti iš
simokslinusių lietuvių žmo
nomis, augintų Lietuvai lietu
vius vaikus, tarnaujančius abie
jų tėvų ir savo tėvynei. 

Tuo metu tai buvo tikrai labai 
praktiškas, bet kartu ir kraštu
tinis sprendimas, nes dar niekas 
iš paprastos liaudies neleido 
mokytis savo dukterų. Iš dvarų 
kilusios ir lenkiškai išauklėtos 
bajoraitės, tapusios net lietuvių 
veikėjų žmonomis, dažniausiai 
šeimą padarydavo svetimos dva
sios arba tiesiog parsidavusią 
lenkiškumui. Tai žinome iš ne
tolimos istorijos, tai buvo labai 
aišku pačiam Kudirkai. 

Vincas Kudirka savo kūryboje 
parodė labai didelį darbštumą, 
plačią skalę, užgriebdamas 
aktualiuosius to meto tautos 
reikalus. Jis mėgo pasijuokti iš 
savo tautiečių „kinkų dre
bėjimo", bet ypač nesigailėjo 
rusų ir jiems parsidavusių 
lietuvių, kurie persekiojo 
kiekvieną pasireiškusį savo tau
tiniu sąmoningumu. 

Negalima dr. Vinco Kudirkos 
ir jo kūrybos prikelti, kad jis 
šiandien prakalbėtų į mus ir į 
prispaustą tautą. Galime tik 
pasekti jo vadinama „tautinės 
giesmės" — Lietuvos himno žo
džiais, kuriais jis jau anuomet 
skatino šviesą, tiesą, meilę 
Lietuvai uždegti širdyse, tam
sumus prašalinti ir gyventi vie
nybėje. Jo sukurtas himnas gie
damas išeivijoje be jokios bai
mės. Jis dabar giedamas jau ir 
pavergtoje Lietuvoje. Jei jaunoji 
karta ir nežinojo himno žodžių, 
nežinojo jo kūrėjo, tai dabar tiek 
„Tautos giesmė", tiek pats 
Kudirka jau laikomas didelėje 
pagarboje, nors ir slepiasi 
parodyti sentimentus. Jau pats 
Kudirka statomas pavyzdžiu ir 
pačioje tautoje, kad ji galėtų jį 
sekti ir ginti savo tautiškumą 
prieš bet kokius pasikėsintojus. 

Vincas Kudirka šiais metais 
turi skatinti didesnėn vienybėn 
tautą, kuri dar tikros laisvės ne
turi, ir išeiviją, kuri laisvę 
išnaudoja ir ją daro tik savo 
laimėjimu. Iš tikrųjų, jeigu ne
būtų buvę tokių, kaip vysk. M. 
Valančius, S. Daukantas, dr. Jo
nas Basanavičius, dr. Vincas 
Kudirka, J. Tumas-Vaižgantas 
ir daugelis kitų, šiandien mes 
neturėtume kuo sekti ne tik 
išeivijoje, bet ir užguitoje ir 
„baltomis dėmėmis" nužymė
toje tautos istorijoje. Jei 
Kudirka nesukūrė jokios poli
tinės partijos, tai jis davė pra
džią visoms partijoms, nes jos 
susikūrė tik skatinamos ar jam 
pasipriešindamos, bet lietuviš
ko kelio ieškodamos. 

Vincas Kudirka, ragavęs 
kunigų seminarijos tik tėvo 
verčiamas, nebuvo religingas. 
Jis buvo to laiko pozityvistas. 
Nors jis pasisakė prieš parsida
vusius dvasios vadus ir katali
kus, niekada nekalbėjo ir nerašė 
prieš religiją, kurią jis laikė po
zityviu veiksniu kovoje su ru
sinimu ir tautos švietimu. Ir 
šiandien tautiniu žvilgsniu jis 
yra sektinas pavyzdys, nors ir 
kitos sąlygos bei aplinka. Jis 
yra paskata kovai už savo tautą, 
savo visišką atsidavimą tėvynei 
ir savanorišką pasiaukojimą 
savo tautiečių laisvei bei 
geresniam gyvenimui. 

Pr. Gr. 

V I L T Y S I R P R I E Š T A R A V I M A I Rimties valandėlei 

Tiek išeivijoje, tiek tėvynėje 
pokalbiuose nuolat ryškėja ir 
džiaugsmo ir netikrumo jaus
mai. Kai Amerikos spauda dai
nai metasi į jiems charakte
ringus kraštutinumus, išjuo
kiant blogio imperijos atvaizdą 
ir persimetant į ružavą vieno 
pasaulio vaizdą, mes, kaip daug 
senesnė ir gera žmogaus prigim
timi pagrįstai tebeabejojanti 
tauta, vis susilaikome nuo galu
tinio sprendimo. Be abejo, šioje 
padėtyje esame tik žiūrovai. 

Perestroika dirba lėtai, bet 
vienas toks konkretus žingsnis 
aprašomas „Monitor" korespon
dento, kur tarp kitų vėl pamini
mas Lietuvos vardas. Tai 
susidariusi labai maišyta grupė, 
turinti tikslą kovoti su baime ir 
skurdu sovietiškame gyvenime. 
Jie ten vadinami biznieriais, 
kurie nori grąžinti kraštui pri
vačios nuosavybės ir atsakomy
bės sąvoką ir pravesti ta prasme 
greitas reformas, kurdami ko
operatyvus, ir kurie mano išsta
tyti savo kandidatus ateinan
čiuose parlamentinio tipo rinki
muose. Kol kas jiems dar 
nesiseka pravesti savo progra
mos dėl visai suprantamų prie
žasčių, tai partiečių nenoro at
sisakyti savo privilegijų, bet jie 
mato save užsispyrusiai sie-

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIENĖ 

kiančius ekonom . tikslų, 
lėtai ir ilgam laikui. Kores
pondentas čia įdeda net 
šmaikščią pastabą, kad jų 
grupės programa ria ag daugiau 
primena britų premjerės planus, 
negu Karolio Markso mokslą. 
Žemė turinti priklausyti tiems, 
kurie ją dirba, skaitome net 
..Gimtajame Krašte". Dauguma 
ministerinių postų panaikin-
tini, sako jie, ypač kainų 
kontrolės srityje. Grupėje 
jaučiasi didelė neapykanta biu
rokratijai, aišku, su pagrindu. 

Charakteringa, kad šiai gru
pei priklauso daug pažinusių 
Sibiro tremtį, kurie neturi iliu
zijų, kad tautos dauguma bus jų 
pusėje. Jokia paslaptis, kad 
rusas geriau turės mažiau 
gėrybių ir laisvių, bet tik kad 
nereikėtų dėti jokių pastangų ir 
daryti sprendimų. Todėl ir 
žvilgsnis daugiau krypsta į 
darbštųjį Pabaltijį, nepaisant 
ten suplūdusių rusiškų svečių 
nepasitenkinimo ir nuostabos, 
kad „mūsų valdžia" vis dar 
nesutvarko tų nacionalistų. 

Kaip toli eis Gorbačiovo re
formos, esame susirūpinę ne 
mes vieni. Slaviškai skamban
čia pavarde Milan Svec, patarė-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas dr. Vytautas 
Bieliauskas. N u o t r _ j _ Tamuliačio 

jas National Defense univer
sitete Washingtone, irgi svarsto 
tuos nevienodus signalus iš 
Maskvos, bet neišvengia 
samprotavimų, kaip ir sekr. 
Shultzas, kad suskylanti tau
tinėmis grupėmis Sovietų 
Sąjunga nebūtų paranki „Vaka
rų interesams". Čia pat išreiš
kiama viltis, kad visi ateinan
tys iš ten prieštaravimai tėra 
tik gudri so-ietų politika ir 
ekonominė būtinybė. Kitas 
kariškų sferų korespondentas 
irgi pažymi, kad žemės drebė
jimas Armėnijoje sugriovė mitą 
apie sovietų kariuomenės pra
našumą ir gerą organizaciją, kai 
reikiamai pagalbai skirti dali
niai turėjo būti pervežami 
blogais keliais ir senais trau
kiniais. Kariuomenė net nespė
jo pastatyti laikinų tiltų, at
siust greitos pagalbos lėktuvų 
sužeistiesiems arba bent jiems 
atgabenti palapines. Be to, sako 
žurnalistas, ar daug sovietai 
gali pasitikėti savo kariuomene, 
kai po dažna uniforma slepiasi 
sūnūs tų etnikų, kurie reikalau
ja laisvės savo tautai? 

Kitą tokią įdomią glasnost 
kontroversiją užtinkam straips
nyje apie Gorbačiovo artimiau
sią bendrininką Yakovlevą. 
Savo kalboje, lankydamas 
tolimą industrijos miestą Perm, 
jis išdėstė visą naująją 
galvoseną ir ji buvo vietos 
spaudoje, bet Maskvos „Prav-
dos" spausdintoje kopijoje buvo 
išimti visi svariausi posakiai. 
Suminėsiu kelis. Argi mes bijo
me tikros demokratijos, many
dami, kad mes vieninteliai žiną 
amžiną tiesą? Kodėl partija 
visad turi ieškoti aukų patei
sinti savo klaidas? Kodėl 
nepažiūrėti į save pačią? Kodėl 
dar vis iškreipiama informacija? 
Pasižiūrėkim sau į akis atvirai, 
nes, kol žemė neturi savininko, 
nebus nei duonos, nei mėsos, nei 
pieno. Kodėl nekenčiame jaunų 
intelektualų, skirtingų politinių 
grupių? Juk per paskutinę pusę 
šio šimtmečio mes užsispyrusiai 
laikėmės sistemos, kuri prie
šinga gamtai, protui ir naikina 
mū&ų žmones? 

Stipriausias išpuolis krito kal
boje penkerių metų planui ir 
prekybos skyriaus veiklai, kuri 
pavadinta apgaulinga vagyste. 
„Pravda", išbraukusi visus 
šiuos posakius, straipsnį 
užbaigia jai patikusiu sakiniu: 
socializmas tikrai eina per 
kritišką laikotarpį, bet tai ne 
krizė, o subrendimo laikas. 

Kaip mūsų kaimuose būdavo 
sakoma, „Štai tau, boba, ir de
vintinės!" Pasiskaičius apie šį 

FARIZIEJUS IR 
MUITININKAS 

Pirma negu susipažinsime su 
palyginimu ir jo tikslu, reikia 
arčiau pažinti, kas buvo tie fa
riziejai ir muitininkai. 

Fariziejus y r a k i lęs iš 
hebraiško žodžio „paras" — at
skirtas. Tas atskyrimas reiškia, 
kad fariziejai buvo skirtingi nuo 
paprastų, eilinių žmonių. Tai 
aristokratija religiniu požiūriu, 
kitokia negu paprasta nemoky
ta liaudis, kurią fariziejai vadi
no „am haarez". Taip fariziejai 
žydų religinėje bendruomenėje 
buvo tar tum atskira bend
ruomenė. 

Fariziejai atsirado Makabiejų 
laikais ir vadinosi „chasidim" — 
pamaldieji, kovojusieji su An-
tiochu Epifanu ir graikiška 
pagoniška įtaka žydų tautoje. 
Jie buvo ir pasiliko bent vardu 
ir mokslu r inktine Izraelio 
tautos dalimi, griežta religijos 
nuostatų saugotoja ir vykdyto
ja. Dėl to liaudies buvo gerbia
mi, tačiau tautos vadai ne visa
da derinosi prie fariziejų, o kar
tais net jiems atvirai priešinosi. 

Religiniais klausimais fari
ziejai skyrėsi nuo sadukiejų. 
Sadukiejai buvo vyriausieji 
kunigai, šventyklos valdytojai. 
O fariziejai buvo Rašto mokyto
jai, Įstatymo aiškintojai. Jie 
pasižymėjo ir didžiavosi užlaiką 
Įstatymą ir tradicijas. 

Religijos moksle fariziejai 
skyrėsi nuo sadukiejų šiais 
klausimais: fariziejai pripažino 
ne tik rašytą įstatymą, bet ir 
žodines tradicijas, o sadukiejai 
laikėsi tik rašyto įstatymo, 
fariziejai mokė, kad žmogaus 
siela nemirtinga, kad po mirties 
yra atlyginimas už gerus ar 
blogus darbus, o šias dogmas 
sadukiejai paneigė; fariziejai 
tikėjo ir mokė. kad bus kūnų 
prisikėlimas, o sadukiejai to 
nepripažino; pagaliau sadu
kiejai neigė Dievo Apvaizdą 
žmonių žemiškuose reikaluose, 
kai fariziejai, pripažindami 
žmogaus laisvę, tikėjo į Dievo 
veikimą žmonių gyvenime ir 
pasaulio įvykiuose. 

Sadukiejai buvo labai griežti 
moralinių nusikaltimų atveju, 

dvilypumą yra visai natūralu ir 
prot inga nedary t i skubių 
sprendimų. Vakariečių spauda 
irgi užbaigia abejone: gal ir tie 
„Pravdos" iškirpimai tebuvo tik 
strategija duoti Gorbačiovui 
daugiau laiko įtikinti mases, 
kad artėjama į geresnį, švie
sesnį rytojų? 

ta ikydami nusikaltėliams 
Įstatymo raidę, kai tuo tarpu 
fariziejai, vadovaudamiesi 
žodine tradicija, teisėtais papro
čiais, įvairiuose gyvenimo klau
simuose buvo atlaidesni. Socia
liniame ir politiniame gyvenime 
fariziejai stengėsi pirma visko 
ginti religiją ir teokratinį bei 
tautinį režimą. Svetimšalių val
džią pripažino tik priversti 
sąlygų. Tie fariziejai, kurie 
jokiu būdu nenorėjo pripažinti 
svetimšalių valdžios, stengėsi iš 
tironų išsilaisvinti, netgi 
žudydami svetimšalius valdi
ninkus, vadinosi ..zelotes" 
(uolieji) ir „sicarii" (žudikai). O 
sadukiejai pataikavo turtingie
siems ir galingiesiems svetimša
liams, laukdami iš jų malonių, 
garbės, pelno. 

Susipažinkime ir su muitinin
kais. Graikiškai jie vadinosi 
„telonai" nuo žodžio „telos" — 
mokesčiai. Lotyniškai „publi-
canus" — iš žodžio „publicus" 
'viešas) — tas, kuris renka 
viešuosius mokesčius, valdžios 
nustatytus. Romos imperijoje 
mokesčiai taip buvo renkami. 
Teisė surinkti mokesčius buvo 
išnuomojama visoje provincijo
je tiems, kurie daugiau pasiūly
davo. Tai buvo tartum viešos 
varžytinės. Jas laimėdavo tas, 
kuris imperijos iždui daugiau 
pasiūlydavo. Toks, laimėjęs var
žytines, vadinosi „publicanus" 
— muitininkas. Jis, jei provin
cija buvo didelė, turėdavo dar 
savo mokesčiams rinkti pagelbi-
ninkus, kurie vadinosi „protito-
res" (muitų rinkėjai). 

Imperijos iždas iš anksto 
gaudavo nustatytą mokesčių 
sumą, kurią muitininkai ir jų 
pagelbininkai paskui išrink
davo iš žmonių. Aišku, kad jie 
iš žmonių išplėšdavo ne tik 
tiek. kiek jau buvo įmokėję į im
perijos iždą, bet ir savo uždarbį, 
kuris kartais būdavo labai 
didelis. Taigi jau ne tik tie 
mokesčiai, kurie nustatyti 
imperijos valdžios, bet ir tie, 
kurie lieka muitininkų kišenė
se. Mokesčių mokėtojai jautė 
muitininkų godumą, iš jų reika
laujamų mokesčių neteisėtumą, 
tačiau dėl to niekam negalėjo 
pasiskųsti. Suprantama tad 
žmonių neapykanta muitinin
kams. Buvo priežodis: ..kiek
vienas muitininkas, kiekvienas 
plėšikas". Romėnas Ciceronas 
savo raštuose sako, kad 
muitininko pareigos yra visų 
nešvariausios. 

J.V. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

95 

Evangelija turi paslaptingą 
jėgą, nenusakomą veikimą, 
šilimą, kurią perduoda protui ir 
kuri žavi širdį. Štai, ant mano 
stalo guli ta puiki knyga ir aš 

nenuvargstu ją beskaitydamas. 
Kasdien aš ją skaitau su tuo 
pačiu džiaugsmingu susidomė
jimu. 

Napoleonas 

LXXIV. Nantucketo „Peąuodas" susitinka su 
Londono „Samueliu Ende rby" 

— Ei, jūs nuo laivo! Ar nesate matę Baltojo Ban
ginio? — Taip šaukė Ahabas, kreipdamasis į laivą po 
angliška vėliava ir besiartinantį į mus iš užpakalio. 

Senis stovėjo denio priekyje. laikydamas gar
siakalbį prie burnos ir pastebimai atkišęs savo dramb
liakaulio koją svetimam kapitonui. Šis buvo linksmas 
ir simpatiškas, kokių šešiasdešimtu metų, senis, vilkįs 
plačiu mėlynos gelumbės apsiaustu, kuris krito ant jo 
kūno sudarydamas raukšles, o viena rankovių tabalavo 
užpakalyje tuščia. 

— Ar matėte Baltąjį Banginį? 
— Ar tamsta matai šitai? — atsakė jis. Ir ištrauk

damas iš klosčių, kurios ją slėpė, pakėlė balta ranką, 
padarytą iš sperminio banginio kaulo, besibaigiančią 
savotiška medinio plaktuko galva. 

— Tuojau nuleiskite mano valtį! — karšai sušuko 
Ahabas. — Greitai! Tuojau išplaukiame. 

Greičiau kaip per minutę jis ir įgula jau sedejo val
tyje, kuri pristojo prie svetimo laivo šono. Bet tada 
iškilo įdomi kliūtis. 

įsikarščiavęs Ahabas užmiršo, kad nuo to laiko, kai 
neteko kojos, niekad nebuvo apsilankęs ant svetimo 
laivo ir, jeigu galėjo stovėti ant denio, tai tik dėl 
išmislingo įrengimo ant ,,Pequodo", kurio tačiau 

nebuvo galima greitai įrengti ant kito laivo. Iš kitos 
pusės niekam nėra patogu, išskyrus žvejus, dažnai tai 
darančius, iš mažos valties kopti į didelį laivą atviroje 
jūroje, nes bangos čia ją iškelia ligi pat turėklų, tai vėl 
nusviedžia ligi pusiaukelės nuo skiauterės. 

Berods jau buvo minėta, kad kiekvieną kartą, kai 
Ahabas pergyvendavo kokį nemalonumą, surištą su 
anuo nelemtu nuotykiu, jis niršdavo. Šiuo atveju 
reikalą dar labiau komplikavo buvimas dviejų svetimų 
karininkų, kurie stovėjo palinkę už borto, šalia kopėčių, 
numesdami jam skoningai išdabintas virves, turėjusias 
atstoti turėklus. Tačiau ši padėtis neužsitęsė, nes anglų 
kapitonas, tą pačią akimirką, supratęs kas vyksta, 
suriko: 

— Suprantu! Matau! Vyručiai, nu le i sk i te 
skryščius! 

Laimei, prieš porą dienų jie turėjo banginį pririš
tą prie šono ir didieji skryščiai dar tebebuvo iškelti ir 
masyvus kablys kelti taukus, švarus ir sausas, vis dar 
tebebuvo pririštas apačioje. Iš lėto buvo nuleistas prie 
Ahabo, kuris, supratęs, ką yra sumanęs kapitonas, 
savo vienintelę koją įkišo į kablio įlinkimą (o tai reiškia 
atsisėdimą ant inkaro nago ar ant obelies šakos) ir stip
riai įsikibo ir tuo pačiu laiku pagelbėjo pakelti patį save, 
traukdamas skryščių virvę. Netrukus jis buvo atsar
giai užkeltas ant denio ir švelniai nuleistas ant ger
vės. Nuoširdžiai ištiesęs savo kaulinę ranką, kaip 
sveikinimo ženklą, kitas kapitonas priėjo prie Ahabo. 
ir šis, ištiesdamas savo kaulinę koją ir ją sukryžiuo
damas su ano ranka, sušuko: 

— Taip! Sukryžiuokite mūsų kaulus! Ranka ir koja! 
Ranką, negalinčią susilenkti, ir koją negalinčią bėgti! 
Kur tamsta esi matęs Baltąjį Banginį? Ir kaip seniai? 

— Jį mačiau — tarė anglas, kauline ranka 
rodvdamas į rytus, tartum laikydamas žiūronus, — aš 

jį mačiau pereitą vasarą pusiaujuje. 
— Ir jis nusinešė tamstos ranką, ar ne? 
— Taip, ar bent buvo tam priežastis. O tamstai jis 

nutraukė koją? 
— Papasakok, kaip tai atsitiko — prašė Ahabas. 
— Pirmą kartą žvejojau pusiaujuje. — pradėjo 

pasakoti anglas. — ir tuo metu nieko nežinojau apie 
Baltojo Banginio buvimą. Vieną diena nuleidome valtis 
į vandenį, pamatę būrį iš keturių ar penkių banginių, 
ir mano valtis priartėjo prie vieno jų. jis atrodė kaip 
cirko arklys, sukaliojosi kaip malūnas ir kėlė tokį ban
gavimą, kad mano įgula turėjo labai stengtis, kad val
tis neapvirstų visiems vyrams susimetus įjos užpakalį 
ir besilaikant borto. Staiga iš jūros iškilo milžiniškas 
banginis, kaip pienas balta galva ir kupra ir visas 
raukšlėtas. 

— Tai buvo jis! Tai buvo jis! — nerimdamas sušuko 
Ahabas. 

— Su savim nešiojosi perstekes, subestas į dešinį 
peleką. 

— Taip. taip! Tai manosios! Mano geležys! — vėl 
sušuko Ahabas. staugdamas. — Bet tęsk toliau! 

— Tad leisk man pasakyti. — tęsė anglas, — kad 
tasai baltgalvis ir baltakupris senelis puolė j būrio 
vidurį ir nirtulingai pradėjo kramtvti virve... 

— Taip. suprantu, norėjo ją perpjauti ir išvaduoti 
sugautą banginį tai vienas jo pokštų... aš jį pažįstų... 

— Nežinau, kaip iš tikrųjų buvo. — toliau tęsė 
berankis kapitonas. — tačiau, jam įsikandus virvę, ši 
apsivyniojo ant dantų, savotiškai juos surišdama. bet 
tuomet mes to nežinojome. O paskui, kai pradėjome 
traukti virvę, mes atsidūrėme ant jo kupros, užuot 
stūmęsi prie banginio, kurį buvome kliudę ir kurj ste
bėdamies matėme bėgant pavėjui su pakelta uodega. 

(Bus daugiau) 

f i 
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HORIZONTAI 
POETAI BRAZDŽIONIS, 

B R A D Ū N A S IR KITI 
ŠIAULIUOSE 

Vi ln iaus r ad i j a s užsienio 
lietuviams skirtose laidose nese
niai aptarė Šiauliuose nuo 
gruodžio 12 iki 22 d. vykusį 
Lietuvių dramaturgijos festi
valį. Pasak pranešimo, kiekvie
ną dieną vyko paskaitos ir va
kara is buvo skaitoma poezija. 
Ėjo f e s t i va l io l a i k r a š č i a i 
„Atgaiva" ir „Festivalio nau- " 
j i e n o s " , k u r i e spausd ino 
Vydūno, Antano Smetonos ir 
Oskaro Milašiaus mintis apie 
kultūrą. Gražiai prisimintas 
užsienyje gyvenant i s buvęs 
Kauno teatro režisierius Jonas 
Jurašas . 

Lietuvių dramaturgijos fes
tivalyje buvo skaitytos paskai
tos įvairiomis temomis, tarpe jų 
— apie tautos sugrįžimo į save 
problemas, katalikybės ir lietu
vių kultūros santykį, istorinę ir 
kultūrinę pokario situaciją Lie
tuvoje. 

L i e tuv ių poeziją nuo 19 
amžiaus iki šių dienų skaitė 
geriausi šių dienų aktoriai. 
Ypatingas dėmesys buvo skirtas 
Vytauto Mačernio poezijai. Taip 
pat gal pirmą kartą pokario is
torijoje buvo reprezentuota ir 
išeivijos poetų — Bernardo 
Brazdžionio, Kazio Bradūno, 
Jono Meko ir kitų kūryba, kurią 
taip pat ska i tė rinktiniai ak
tor ia i . Radi jas nepaminėjo, 
kurie išeivijos poetų eilėraščiai 
buvo skaityti ir kas juos skaitė. 

Pagrindinis festivalio dėme
sys s k i r t a s konku r s in i ams 
teatro spektakliams, kurių iš 
viso buvo aštuoni . Pagrindinio 
jury komisijos įvertinimo ir 
premijos susi laukė vilniečių 
teatralų spektaklis, paremtas 
prieš 10 metų mirusio poeto 
Pauliaus Širvio gyvenimo rea
lijomis. 

Kitas aktorių kolektyvas (var
do nenugirdau — H.) sukūrė 
savitą, labai teatrališką ir kar
tu skaudų pokario metų Lietu
vos vaizdą. Radijas pabrėžė, kad 
pirmą kartą pokario Lietuvos 
scenoje „buvo panaudotas išei
vijoje parašytas veikalas — An
tano Škėmos ,Žvakidė'..." 

Radijo pranešėjo žodžiais, 
„Lietuvių dramaturgijos festi
valis davė impulsą visiems 
mūsų tea t rams, paskatino juos 
a ts igręžt i į tas problemas, 
kur ias t ea t ru i kelia naujasis 
laikas, tautinio atgimimo idėjos 
ir siekiai.. ." 

Smagu girdėti, kad išeivijos 
rašytojų kūryba jau nebetruk-
domai sugrįžta namo pas savąją 
tautą. 

SUGRĮŽO IR SIBIRO 
TREMTINIŲ POEZIJA 

Praeitų metų lapkričio pra
džioje Washingtone vykusiame 
t a r p t a u t i n i a m e simpoziume 
tema „Vaikų knygų estetika" 
dalyvavusios Lietuvos delegaci
jos pirm. poetas J. Nekrošius, 

kuris yra Lietuvos valstybinių 
leidyklų komiteto p i rmin inkas , 
ir žurnalistas V. Rechlavičius 
savo pranešime į popietę susi
rinkusiems Washingtono lietu
viams paminėjo, kad Lietuvos 
spauda, ypač žurna las „Nemu
nas", jau skelbia Sibiro lietuvių 
tremtinių sukurtą poeziją ir kad 
1955 m. šiaurėje nelegal ia i iš
ėjusi antologija „ B e n a m i a i " 
b ū s i a n t i of ic ia l ia i i š l e i s t a 
Vilniuje. 

Pasirodo, kad tarybiniai parei
gūnai nemelavo. Neseniai Ame
riką pasiekusiame „ N e m u n o " 
spalio mėn. nr. 10 išspausdinti 
trys lapai slapyvardžiais pasira
šytos Sibiro t remtinių poezijos, 
ta ip pat įdedant faksimiles 
dviejų antologijos „Benamia i " 
pus l ap ių su į ž a n g i n i u 
straipsniu: 

„..„Benamių poezija, sugrįžusi 
į gimtąją pastogę, a r t imiaus iu 
laiku pareikalaus knygos ir 
išsamių tyrinėjimų. Je igu yra 
išlikęs antologijos rankraš t i s , 
ta i jis leistinas faksimiliniu 
pavidalu kaip i s t o r i ška i ir 
l i t e r a t ū r i š k a i r e i k š m i n g a s 
d o k u m e n t a s . . . S e k l b d a m i 
pluoštą par ink tų eilėraščių, 
tikimės, kad atsil ieps antolo
gijos autoriai ir skaitytojai . . ." 

O mes tikimės, kad vėl atsi
l ieps š imta i t ū k s t a n č i ų 
būsimųjų antologijos pirkėjų, 
nes „Benamių" antologija gimė 
ypatingai sunkiose sąlygose, 
kurios „Nemuno" žurna le taip 
aprašomos: 

„..„Benamių" poezijos medis 
išaugo amžino įšalo sukausty
toje Komijos tundroje — Pečio-
ros baseino akmens angl ies 
kasėjų, geležinkelio t iesėjų 
lageriuose. Rašytojų prakeiktas 
dėl žiaurumo ca ras Nikalojus I 
devynioliktojo amžiaus pirmoje 
pusėje neatsi laikė prieš moks
lininkų išvadą, kad nut rėmi-
mai į šiuos plotus pri lygtų 
kalinių mirčiai, poetų numy
lėtas, laisvų t au tų vadas ir mo
kytojas' J. Sta l inas su savo iš
tikimais mokytiniais čia įrengė 
brolišką kapinyną. Užpoliarinė 
V o r k u t a buvo p a g r i n d i n ė 
l ie tuvių t r ė m i m o v i e t a . . . " , 
rašoma ta rybin iam „ N e m u n o " 
žurnale, kartu skelbiant eilėraš
čius ,,Iš š i a u r ė s t r e m t i n i ų 
antologijos". 

STALINO LAIKŲ 
BUDELIAI 

Tarybinis žurna las „Švytu
rys" 1988 m. nr. 21 paskelbtame 
Vytauto Kat i l iaus straipsnyje 
„Atminties a tgavimas ' 7 bude
lius šitaip pristato: 

„...Buvęs vežikas grei t išmo
ko tokio tardytojo meno ir 
netruko tapti šaun iu profe
sionalu. Skerdiku... I r tokie 
atskubėjo į pokarinę Lietuvą 
,daryti tvarkos' . Nes kitokių 
Berijos žinyboje j au nebebuvo. 
Akademikas R. Ša rmai t i s man 
pasakojo, kad j a m teko skai tyt i 
vieno a tvykė l io v i r š i n i n k o 

Liucijai Mažeikienei žymenį įteikia Respublikonų partijos Centro ir Califor-
nijos Tautybių Tarybos pirmininkai. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
V A K A R O N Ė S U S Ą J Ū D Ž I O 
NARIU A R Ū N U DEGUČIU 

Penktadienį , sausio 27 d„ 8 
vai. vak. Tau t in ių n a m ų salėje 
įvyks vakaronė su j a u n u akty
vistu. Sąjūdžio Vi ln iaus Tary
bos ir „Sąjūdžio žinių" redak-

J» INTERNATIONAL 
• B INDUSTRIES 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS 
BŪDAS NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į 
užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje 
ir. jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą 
apsipirkti, ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsįųsime kainoraščius bei platesnę informa
ciją apie š( išimtinį patarnavimą. 

INTERNATIONAL INDUSTRIES 
10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS MILLS, ILLINOIS 60405 

Tel«fona»: (312) 430-0074 

cijos nar iu Arūnu Degučiu. Arū
nas ap ta r s padėtį Lietuvoje. 
Po programos bus pasilinksmi
nimas su muzika. Kviečiamas 
jaunimas ir vyresnieji. Ruošia 
Los Angeles Jaunimo sąjunga ir 
Lietuvių Bendruomenė. 

pokarinėje Lietuvoje asmens 
bylą. Šis savo ranka rašytoje au
tobiografijoje d idžiuodamasis 
nurodęs, kad prieš k a r ą dirb
damas Smolesnke, p a t s išaiš
kino 500 liaudies priešų ir tik 11 
buvo paleis ta . . ." 

T o l i a u a u t o r i u s p a s t e b i : 
,,Šitokie ,ereliai ' ne viener ius 
pokario metus dirbo ir Lietuvos 
miestų bei apskričių saugumo 
viršininkais, tardytojais, jų ran
kose buvo žmonių l ik imai . R. 
Šarmaičio žodžiais, Lietuvos ko
muni s tų par t i ja irgi s iuntė 
ž m o n e s d i r b t i į s a u g u m ą , 
daugelis jų buvo dori komu
nistai , be t savo naujoje tar
nyboje būdavo pr ivers t i besą
l y g i š k a i v y k d y t i Be r i jo s 
emisarų valią. Je i ne , patys 
žūdavo... Tiesa, bū ta i r tokių, 
kurių verst i neprireikė, kur iem 
neribotos valdžios svaigulys iš
ka r t nus te lbė sąžinę.. ." 

Kelis dešimtmečius tylėjusi, 
tarybinė spauda pagaliau nuo 
praėjusio rudens pradėjo tiesą 
rašyti. Ypač, kiek tai liečia 
S ta l ino l a i k u s , kada vyko 
didysis tau tos naikinimas. 

Tuo ta rpu komunistų partijos 
organe „Tiesoje" 1988.X.27 nr . 
paskelbtame strp. „Ką primena 
apleisti k a p a i " prisimenami ir 
Lietuvos savanoriai kūrėjai: 
„...Tame pačiame Aukštadvary

je, bendrose kapinėse, radau į 
žemę susmegusius, žole apžė
l u s i u s m a ž u s k a r e i v i š k u s 
paminklėl ius . Sunkiai perskai
čiau už Lietuvos nepriklau
somybę žuvusių karių pavar
des. . . D a u g tokių aple is tų 
savanorių kapelių yra mūsų 
žemelėje. Sugrąžinkime juos į 
mūsų ••atmirttį, suteikime ir 
j iems garbingą vietą Lietuvos 
istorijoje, mūsų gyvenimo tra
dicijose..." 

LIETUVAI REMTI VAJAUS 
VAKARIENĖ 

Šeštadienį, sausio 28 d., 6 vai. 
vak. architekto Rimo ir Rūtos 
Mulokų puošnioje rezidencijoje 
ruošiama Lietuvai Remti vajaus 
vakarienė su pasilinksminimu. 
Ta proga iš Chicagos atvykęs dr. 
Pe t ras V. Kisielius, JAV LB 
vicepirmininkas, praneš apie 
vajų ir paramą Lietuvai. Sąjū
džio narys Arūnas Degutis ap
t a r s įvykius Lietuvoje. Visi 
kviečiami atvykti į vakarienę 
p a s i l i n k s m i n t i , i šk lausyt i 
pranešimų ir paremti Lietuvą. 
Auka 50 dol. asmeniui. Dėl 
rezervacijų kreiptis į Stasę 
Korienę (213) 394-1372, Adelę 
Balsienę (213) 664-6665, Rimvy
dą Baipšienę (714) 540-0942, Ro
mą Giedrą (818) 363-1276. Ruo
šia Lie tuvai Remti vajaus 
komitetas. 

Dėkoju Jums rengėjų vardu. 
Je igu būtų klausimų prašau 
kreipkitės į mane telefonu (714) 
521-8694. 

Su pagarba, 
Edmundas Kulikauskas 

LB LA apylinkės pirmininkas 
ir Lietuvai remti vajaus 

komiteto narys 

DĖMESYS DABARČIAI 

Politinių studijų savaitgalių 
t rad ic i j a , įėjusi į trečią 
dešimtmetį, šiemet bus tęsiama 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje sausio 28-29 d. 

Įvykiai Lietuvoje giliai palie
tė ne tik tautą, bet ir išeiviją. Ir 
kaip ne keista, išeivijoje, kuri 
turi idealias sąlygas rikiuotis ir 
organizuotis, jaučiama daugiau 
pasimetimo negu tautoje, kuri 
išsivaduoja iš stalilninio teroro 
baimės ir atgauta laisvo žodžio 
jėga skaldo žmogaus ir tautos 
teises varžančias užtvaras. 

Būsimųjų politinių studijų 
dėmesys skiriamas dabarčiai. 
Organizuojamų paskaitų ir sim
poziumų temos turėtų įnešti 
aiškumo į klausimus, kaip tai — 

(Nukelta į 6 psl.) 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
1 NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE Zftiv&S* 
Algis Grigas, pirmininkas 

ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į 
namus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

INTERNATION AL 

G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Nr. 8901 LIETUVA 10 d . 
Nr. 8902 LIETUVA 10 d , 
Nr 8903 LIETUVA 10 d., 
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., 
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., 
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., 
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., 
Nr. 8908 LIETUVA 15 d. 

Maskva 1d., Viena 1d., gegužės 12-gegužės 25 d. 
Maskva 1 d.. Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d. 
Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d. 
Maskva 1d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d. 
Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d. 
Maskva 1d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d. 
Maskva 1 d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d. 
Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d. 

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupes) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje. 

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus, oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. INTERNATIONAL padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš 
Lietuvos. 

fev 
». T. INTERNATIONAL, INC. 

10401 Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60445 

Tel.: (312) 430-7272 

1989 M. KELIONĖS į LIETUVĄ 

BALANDIS 
LIETUVA IR BELGUA — 14 dienų. 8 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 1 d. Maskvoje, 

2 d. Briuselyje. 
Kelione Nr. 414 balandžio 14-27 $1,799 iš Bostono ir Niujorko 

$1,982 iš Čikagos 

GEGUŽĖ 
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje. 2 Kaune. 

1 Helsinkyje 
Kelionė Nr. 511 gegužės 11-24 $2,109 iš Bostono ir Niujorko 

$2,292 iš Čikagos 
LIETUVA IR RUSUA — 13 dienų: 7 d Lietuvoje. 4 naktys Vilniuje. 3 Kaune, 2 Maskvoje, 

2 Leningrade 
Kelionė Nr. 515 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko 

$2,342 iš Čikagos 
LIETUVA IR AUSTRUA— 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje. 3 Kaune. 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko 

$2,482 iš Čikagos 

BIRŽELIS 
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje. 2 Kaune, 

1 Maskvoje, 1 Zuriche. 
Kelionė Nr. 608 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko 

$2,782 iš Čikagos 
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje. 3 Kaune. 2 Vienoje 
Kelionė Nr. 615 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko 

$2,582 iš Čikagos 
BALTIJOS VALSTYBĖS. RUSUA IR SUOMIJA — 17 dienų: 7 d. Lietuvoje.5 naktys 

Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline. 2 Rygoje, 2 Leningrade. 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 622 birželio 22-liepos 8 $2,699 iš Bostono ir Niujorko 

$2,882 iš Čikagos 
LIETUVA, RUSUA, ŠVEDUA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d Lietuvoje. 6 naktys Vilniuje, 

2 Kaune, 2 Maskvoje. 2 Leningrade, 2 Stokholme. 1 Helsinkyje. Kelionė laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo ( Helsinkj 

Kelionė Nr. 627 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko 
$3,132 iš Čikagos 

UEPA 
LIETUVA, LENKIJA IR ŠVEICARIJA — 22 dienos: 15 d. Lietuvoje. 13 naktų Vilniuje, 

2 Kaune, 3 Varšuvoje. 1 Zuriche. 
Kelionė Nr. 704 liepos 4-25 $2,759 iš Bostono ir Niujorko 

$2,942 iš Čikagos 
LIETUVA IR ŠVEICARUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje,2 Zuriche. 
Kelionė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko 

$2,452 iš Čikagos 
LIETUVA, RUSUA IR SUOMIJA — 15 dienų: 7 d Lietuvoje. 5 naktys Vilniuje. 2 Kaune. 

2 Maskvoje. 2 Leningrade. 2 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 717 liepos 17-31 $2,459 iš Bostono ir Niujorko 

$2,642 iš Čikagos 

RUGPJŪTIS 
LIETUVA, ESTUA IR SUOMUA — 15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 Kaune. 

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,389 iš Bostono ir Niujorko 

$2,572 iš Čikagos 
LIETUVA, AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko 

$2,562 iš Čikagos 
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje. 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune. 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje. 
Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko 

$2,642 iš Čikagos 

RUGSĖJIS 
LIETUVA, LENKUA IR ŠVEICARIJA — 22 dienos: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje. 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche. 
Kelionė Nr. 905 rugsėjo 5-26 $2,759 iš Bostono ir Niujorko 

$2,942 iš Čikagos 
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko 

$2,392 iš Čikagos 
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje. 
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko 

$1,982 iš Čikagos 

SPAUS 
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje. 2 Vienoje 
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko 

$2,342 iš Čikagos 

LAPKRITIS 
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko 

$1,882 iš Čikagos 

GRUODIS 
LIETUVA IR SUOMUA — Naujų Metų kelionė. 21 diena: 15 d Lietuvoje. 
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29 sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko 
Kelionė Nr. 129: 16 naktų Vilniuje. 1 Maskvoje. 2 Briuselyje 
Gruodžio 29-aeyilo 16 $1,949 iš Bostono ir Niujorko 

$2,132 iš Čikagos 

BALTIC TOURS 6 ORBIS 
PARODO VISĄ UETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ 

16 d kelionė: 6 d. Lietuvoje 
7 naktys Vilniuje. 4 Varšuvoje. 2 Krokuvoje. 1 Zuriche 

$2,059 iš Bostono ir Niujorko 
$2,242 iš Čikagos 
$2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2,342 iš Čikagos 

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29 $2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2,342 iš Čikagos 
$2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2.342 iš Čikagos 

Kelionė Nr. 519 gegužės 19-birželio 3 

Nr. 616 birželio 16-liepos 1 

Kelione Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9 

Ekskursijos Į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei! 

BeRtc Tolirs patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus 

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

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje 

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 

77 Oak St., SuHc 4 
N««town, MA 42164 

Tel.: (617) 965-8080 



GYVA VEIKLA VYRESNIŲJŲ 
LIETUVIŲ CENTRE 

DRAUGAS, šeštadienis. 1989 m. sausio men. 14 d. 

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TBOY ST. CHICAGO, ELL 60829. TELEF. 

n 
(312; 925-5988 

. -

A. A. BIRUTININKĖ, 
SKAUTININKE MARTA 

BABIC KIENĖ 

a. :' Marta Babickienė 

Po ilgos ir sunkios ligos, 
sulaukusi gilios senatvės, užbai
gusi savo gyvenimo vargus ir 
kančias, 1988 m. lapkričio 25 d. 
su šiuo pasau l iu Chicagoj atsi
skyrė M a r t a Pališai tytė-Ba-
bickienė. J i iškeliavo į Ten susi
t ikt i su savo. prieš 20 metų, 
mirusiu vyru pik. ltn. Kaziu Ba
bicku ir sūnumi inžinierium, 
m u z i k u R y t u , k u r i s savo 
ar t imuosius paliko prieš dvejus 
metus . 

Mar ta g imė Lietuvoje. Pane
vėžio apskrityje, Šeduvos vals
čiuje gausioje ūkininko šeimoje. 
Mokslus ėjo Panevėžyje, Jur
barke ir K a u n e , padedama savo 
dėdės kunigo Marcinkevičiaus. 
P e r t r a u k i a m a ivair ių . besi
kuriančios Nepriklausomos Lie
tuvos nepriteklių. įgimtu atkak
lumu tęsė savo mokslą Vytau
to Didžiojo univers i te te ir po to 
dirbo savo pamėgtoje mokytojos 
profes i jo je . E m i g r a v u s i į 
Ameriką pas i t raukė iš aktyvaus 
mokytojos darbo. Grįžo prie 
mokymo vėl iau , mokydama ir 
pr iž iūrėdama savo proanūkių 
l i e tuv ių k a l b o s pa ruoš imą . 
Lietuvoje, ištekėjusi už kari
ninko, ak tyv ia i dalyvavo LD 
Kunig. Birutės karių šeimų mo
terų draugijoje. 

Žiauraus karo ištremta iš savo 
Tėvynės ši l tų ir smagių namų, 
k i tu r turėjo ieškoti užuovėjos 
bei prieglaudos. Mar ta su šeima 
ats idūrė Wuer tzburge , Vokie
tijoje, pabėgėlių stovykloje. Čia 
ji buvo Lietuvos Skaučių Sese
rijos Vyr. S k a u t i n i n k e s Juozės 
Vaičiūnienės pakvies ta į skau
tišką veiklą. Jos bendradarbės 
v.s. G. Mei luvienės prisimi

nimu. Marta visa savo jėga su 
meile rūpinosi padėti jaunes
nėms sesėms skautėms. Ji daly
vavo suvažiavimuose ir stovyk
lose, už tai Vyriausios Skau
t in inkes buvo labai įvert inta ir 
pake l ta į skautininkes laipsnį. 

Po skaudžių karo meto per
gyvenimų, Babickų šeima at
vyko Amerikon ir apsigyveno 
Chicagoje. Čia, nekreipdama 
dėmesio į didelius svetimame 
kraš te besikuriant sunkumus, 
Mar ta įsijungė į tą Lietuvą 
mylinčių entuziastų grupę, kuri 
stojo tuojau ir kuo greičiausiai 
a tku r t i Amerikoje Tėvynėje 
veikusias organizacijas. Ji buvo 
viena iš pirmųjų LD Kunig. 
Birutės karių šeimų moterų dr-
jos atkūrimo pionierių. Nuo 
1963 metų ėjo dr-jos centrinio 
ir Chicagos skyriaus pirminin
kės pareigas iki 1972 m. Ji 
rūpinosi, kad dr-jos veiklos tęs
t i n u m a s išeivijoje būtų pagrįs
tas ne vien tik šalpos reikalais, 
bet kad būtų siekiama įsijung
ti į visos lietuviškos visuomenės 
veikimą. 

1970 metais, kai visi labai 
rūpinomės jūreivio Simo Kudir
kos likimu, Marta parašė jo 
re ikalu , ir birutininkių vardu, 
laišką kongresmanui Wayne L. 
Hayes į Washingtoną, D.C. J is 
a t sakė jai užtikrindamas, kad 
įvykio tardymas vyksta, kad as
menys, kurie su jūreiviu pasi
elgė neteisingai, bus pašalinti iš 
savo pareigų. 

Ji savo veikloje pasižymėjo 
r edaguodama ir padedama 
išleisti knygą „Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštienės Birutės 
karių šeimų moterų draugijos 

dvidešimtmetis". Šiuo leidiniu 
buvo įamžin ta b i r u t i n i n k i ų 
veikla išeivijoje. Su dideliu pasi
švent imu Marta surinko me
džiagą šiai gražiai išleistai, gau
siai nuotraukomis i l iustruotai 
knygai ir, gabiai žurnalistei Zu
zanai Juškevičienei t a lk inan t , 
knygą išleido. 

Po kiek laiko vėl ėjo dr-jos 
Centrinio skyriaus pirmininkės 
p a r e i g a s . S u s i r i n k i m u o s e 
reiškėsi dideliu aktyvumu: kar
t a i s sprendžiant dr-jos re ikalus 
mėgdavo karštai padiskutuot i , 
tuo pagyvindama susir inkimo 
eigą. 

Priklausė ir Lietuvos istorijos 
draugijai, nes visą laiką labai 
domėjosi lietuvių tautos praei
t imi, kurią ir universitete studi
javo. Taip pat buvo Lietuvių 
Moterų federacijos narė . 

Meilė Tėvynei ir l ietuvių 
kalbai atsispindi jos šeimoje. J i 
užaugino dukterį Gintrą pianis
t ę ir s ū n ų muziką R y t ą , 
Clevelando vyrų okteto vadovą. 
Jos vaikai sukūrė l ietuviškas 
šeimas, kuo ji visad labai didžia
vosi. J i padėjo auginti anūkes 
Dainą Ir Laurą ir anūkus Aldą 
ir Marių. Daug prisidėjo pr ie 
proanūkių Taiydos ir Mildos 
Ruda i tyč ių l ie tuvių ka lbos 
išmokimo ir lietuviškos dvasios. 

Pr iklausė birutininkių p r ie 
p i e t ų s t a l o p a b e n d r a v i m o 
„Seklyčioje" grupei. Velionė 
buvo viena iš iškiliųjų biruti
ninkių, kur i savo dideliu parei
gingumu bei darbštumu d a u g 
prisidėjo pr ie sėkmingos dr-jos 
veiklos tęstinumo išeivijoje. 

Ilsėkis Ramybėje, birutininke, 
s k a u t i n i n k e Mar ta l ie tuvių 
m i r u s i ų j ų mieste lyje — 
kazimierinėse. 

N. Nor ienė 

Vyresniųjų lietuvių centre 
Chicagoje vyksta gyva veikla. 
Čia paminėsime, kas veikta 
gruodžio mėnesį. 

Šiaudinukų ir šiaudų meno 
pamokos Vyresniųjų Lietuvių 
centre prasidėjo lapkričio 9 
dieną. Savanorė - t a lk in inkė 
Marija Škėmai tė lapkričio 9 ir 
16 dienomis mokė daryti vars
ty tus š iaudinukus. Ji atsinešė 
gražių pavyzdžių (savo rankdar
bių) ir mielai pamokė įvairių 
šiaudinukų varstymo. 

Pirmą kartą „Seklyčioje" ren
ginių vadovė Teresė Drūtytė-Šo-
liūnienė suruošė virimo kursus 
norinčioms išmokti Kūčių stalo 
patiekalų gaminimą. Sumani 
šeimininkė Marija Macevičienė 
mielai sutiko mokytojauti. Ji 
tuos pačius kursus yra vedusi 
Jaunimo centre ir kasmet pa
ruošia maistą Lietuvių Moterų 
federacijos kūčių, bei velyki
niam stalui. „Seklyčios" vir
tuvėje jaunesnės ir vyresnės 
mok inės s tebėjo mokytojos 
pamokas. Šešių savaičių laiko
tarpyje jos išmoko gaminti 
grybų vir t inukus, žuvį (baltą ir 
lydeką), dviejų rūšių silkes (su 
pomidorų padažu ir morkom), 
kompotą, šližikus, ir aguonų 
pieną. Prieš kiekvieną pamoką 
mokytoja išdalino tos dienos 
gaminamų patiekalų receptus, 
o paskutinėje pamokoje paaiški
no (nebuvo užtenkamai laiko 
parodyti!), ka ip reikia kimšti 
žuvį ir iškepti aguoninį pyragą. 
Visos buvo labai patenkintos ir 
kiekviena galvojo apie savo atei
nančių Kūčių stalą. 

Šiaudų meno pamokos (iš tik
rų šiaudų) prasidėjo lapkričio 23 
dieną. Liuci ja Tijūnėl ienė, 
maloni savanbrė-talkininkė, ži
noma šiaudinių paveikslų meni
ninkė, rodė ka ip padaryti gra
žius šiaudinukus bei paveikslus 
iš išmirkytų ir išlygintų šiaudų. 

Kalėdinis rankdarbių ir keps
nių išpardavimas, renginių va
dovės suruoš tas gruodžio. 6 
dieną, buvo p r a t ę s t a s visą 
savaitę, vyko Socialinių reikalų 
tarybos raštinėje. Buvo gera 
proga n u s i p i r k t i ka lėd in ių 
dovanų bei skanių kepsnių. 
Atsilankė daug pirkėjų, kurie 
pilnais maišais ir patenkin-

KAD LIETUVIŠKA PADANGĖ 
BŪTŲ ŠVIESESNĖ 

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų rėmėjų valdybos ir ta lki
n i n k ų p r i e š k a l ė d i n i s s u s i 
r inkimas įvyko gruodžio 20 d. 
Balfo patalpose. P i rmin inkė 
Sa lomėja Endr i jonienė pa-

dos ruošai, pr ieš pat parodą 
paskyrė visos savaitės darbo 
dienas), sumanumo, aukos ir 
širdies turėjo skir t i t am ren
giniui. Giedrė sutelkė didelį 
būrį modeliuotojų (net vyrų) ir, 

sveikino susirinkusias (vyrų kelioms savai tėms praėjus po 
nebuvo). Maldą sukalbėjo ses. 
M a r g a r i t a , dabar be s ida r 
buojanti Lemonte. Dalyvavo ir 
ses. Loreta. 

Praėjusio susirinkimo pro
tokolą perskaitė valdybos sekre-

parodos, surengė modelėms ir 
modeliams gražų pr iėmimą 
savo namuose. Čia visi turėjo 
progos pasigrožėti nuotrau
komis iš parodos, pabendrauti ir 
s k a n i a i p a s i v a i š i n t i . Buvo 

tore Valerija Čepaitienė. Ji t a ip malonu išgirsti, kad Giedrė Me-
pa t paskaitė padėkas, gautas iš 
mirusiųjų narių rėmėjų giminių 
už rožinio maldas šermeninėse 
ir užprašytas šv. Mišias už miru
sius. Apie rėmėjų organizacijos 
finansinį stovį painformavo iždi
n inkė Marytė Saliklienė. 

S. Endr i jonienė p a s k a i t ė 
padėkas gautas iš Danguolės 
Sadūnai tės , „Eglutės" admi
nistratorės, ir seselių už didelę 
p a r a m ą va ikų ž u r n a l i u k u i 
„Eglutei" , sutelktą madų pa
rodos r eng in iu . P r i s i m i n t a 
puikiai pasisekusi paroda, koor
dinuota Giedrės Mereckienės, 
ku r i daug metų pati modeliuo
davo seselių rėmėjų madų pa
rodose . Giedrė su k i t o m i s 
pagalbininkėmis, ypač Gražina 
Liautaud, į patį renginį įnešė 
nemažai naujovių. Seselės i r 
rėmėjos jų nuoširdų da rbą 
didžiai vertina, žinodamos kiek 
daug laiko (Giedrė, neska i t an t 
ilgų laisvalaikio valandų paro-

reckienė koordinuos rėmėjų 
parodą ir ateinantį rudenį. 

Dar pakalbėta apie pavasario 
renginį — metinę vakarienę. Iš
r e i k š t a padėka Ona i Nor
vilienei, kuri šią vakarienę žada 
skaniai paruošti. J i jau daug 
metų skiria savo laiką ir jėgas, 
prisidėdama prie gausių seselių 
darbų vykdymo. Buvo pasi
rašyti kalėdiniai sveikinimai 
seselėms Putname ir buvusioms 
rėmėjoms Chicagoje, kurios 
d a b a r gyvena Ma tu l a i č io 
namuose, ar prie vienuolyno. 

Dar ilgokai buvo bendrauta ir 
vaišintasi pačių susineštomis 
vaišėmis, pasikalbėta. Susi
r i n k i m e buvo j a u č i a m a 
šventiška nuotaika, viltis atei
nančiais metais nemažiau skir
ti laiko ir jėgų seselių darbus 
remti, kad tuo pačiu ir visa 
l i e tuv i ška p a d a n g ė bū tų 
šviesesnė. 

A. K. 

tomis šypsenomis grįžo į savo 
namus. 

C-uodžio 7 dieną „Seklyčioje" 
susirinkome ir papuošėm didelę 
eglutę. Giedant kalėdines gies
mes, kiekvienas svečias buvo 
pakviestas pakabinti papuošalą, 
kuris gulėjo ant jo-jos lėkštutės. 
Muzikas Faustas Strolia pa
aiškino giesmių istoriją ir visus 
įtraukė į giesmių giedojimą. 
Kava ir pyragaičiais pasivaišinę 
ir, pabaigę puošti eglutę, trau
kėm laimingus bilietėlius. Buvo 
smagu pabendrauti su draugais 
ir pažįstamais, žavėtis gražiai 
papuošta eglute. 

Bruno Erčius ir Marija Gotcei-
t ienė. mieli savanoriai , ne 
pirmą kartą aukoję savo laiką, 
mokė k l i juotų š i aud inukų 
meno. B. Erčius mokė gruodžio 
7 dieną, o Marija Gotceitienė — 
gruodžio 7 ir 14 dienomis. Moki
niai, baigę šiuos šiaudinukų 
kursus, išmoko daryti įvairių 
rūšių papuošalus. Tikimės, kad 
jų Kalėdų eglutės buvo papuoš
tos ta i s l ietuviškais šiaudi
nukais. 

Lietuviškas jaunimas lankė 
vyresn iuos ius gruodžio 18 
dieną. J ie išdalino plotkeles ir 
gražiai suvyniotas kalėdines do
vanas, geradarių suaukotas. 
Girdėjome malonių atsiliepimų 
iš tų, kurie buvo aplankyti ir 
švenčių proga apdovanoti. 

Gruodžio 21 dieną buvo su
ruošta Kalėdų popietė. Seselė 
Margari ta iš Putnamo kalbėjo 
apie Adventą ir priminė, kad 
Šv. Kalėdos yra Jėzaus Kris
taus, mūsų Išganytojo gimimo 
šventė. Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto etnografinis an
samblis, vadovaujamos Dalios 
Polikaitytės (ją pavadavo Auš
r a Jasai tytė) pagiedojo tris 
g iesmes: „Gul š iandieną", 
„Tyliąją naktį" ir „Sveikas, Jė
zau, gimusis". Dalyviai prisi
dėjo prie giedojimo — gražiai 
skambėjo giesmių sutartinė. 
Didžiuojamės mūsų tautinių ir 
estradinių šokių šokėjais, bei jų 
mokytojais Irena Smieliaus-
kiene ir Lou Pernic. Jie kiek
vieną savaitę atvyksta į po 
mokas ir moko šoki ų žingsnius 
mūsų vyresniuosius. Norėdami 
parodyti, ką jie per visus metus 
išmoko, tautinių šokių šokėjai 
pašoko „Senių tryptinį" ir „Pra
dės aušrelė aušti". Etnografinis 
a n s a m b l i s pagiedojo „Dar 
gaideliai" , „Šių naktį, per 
nakt į" ir ..Ateina rudenėlis". 
Visiems labai patiko ir jie nesi
gailėjo plojimų. Estradinių 
šokių šokėjai poromis parodė 
įvairius šokius: Irena Levickie
nė ir Jurgis Bubnys pašoko 
„Rhumba, „Cha-cha-cha pašoko 
Ona Galvičienė ir Bronius Ma-
deikis, Raminta Dirmantienė ir 
Zenonas Šukys pašoko valsą ir 
visi šokėjai pašoko Line Dance. 
Pasivaišinę kava ir pyragaičiais 
vis i gr įžo namo l inksmai 
nusiteikę. 

V a k a r e įvyko Socialinių 
reikalų tarybos prieškalėdinė 
šventė. Visi darbuotojai, direk
toriai ir savanoriai, talkininkai 
susirinko „Seklyčios" gražiai 
papuoštose patalpose. Pirm. 
Danguolė Valentinaitė padėkojo 
visiems už jų darbus per visus 
metus. Renginių vadovė Teresė 
Drūtytė-Šoliūnienė prisegė jai 
gėlę ir įteikė gėlių puokštes 
visoms mokytojoms. Savano
riams ta lkininkams įteikė pa 
dėkos raštą už jų pagalbą ir 
pasišventimą Vyresniųjų Lietu
vių centrui ir tarybos veiklai. 
Giedojome ir dainavome. 
juokėmės ir verkėme ttai būtų 
Fausto Strolios, dr. Petro Ki
sieliaus, Sr. ir Aldonos Grin-
cevičienės dėka!) Išsiskirstėme 
linkėdami vieni kitiems „Links
mų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų!' 

Teresė Drūtytė-Šoliūnienė 

Aktorė Nijole Martinaityte N'uotr. J o n o Tamulaič io 

NIJOLĖ MARTINAITYTĖ -
„LIŪTĖS" VAIDMENYJE 

Aktorės Nijolės Martinaitytės 
ir muziko Petro Aglinsko kon
certas sausio 22 d., sekmadienį, 
3 v. p.p. vyks Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus . .Gintaro" 
salėje. 

Programa bus trijų dalių. Pir
moje N. Martinaitytė skai tys 
poeziją iš baroko. Lietuvos 
atgimimo, nepriklausomybes ir 
išeivijos laikotarpiu. Poeziją 
gi taros muzika palydės P. 
Aglinskas. 

Antroje — Aglinskas solo. o 
trečioje — abu menininkai inter
p re tuos l inksmą Ž e m a i t ė s 
novele „Ieva'". 

Po koncerto vaišės ir pa
bendravimas su menininkais. 
Visi maloniai kviečiami at
s i l anky t i . T i k i m a s i , k a d 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
nepra le i s šios k u l t ū r i n g o s 
popietės. 

„Nebūsi pranašu savo parapi
joje", seniai porino mums po
pu l i a rus i s posakis . T a č i a u 
Chicagos visuomenei jau seniai 
gerai pažįstama Nijolė Marti
naitytė įstrigo atmintin ir t apo 
pamilta bei įvertinta publikos. 
J i t a d a turė jo k i tą l a b a i 
talentingą partnerį aktorių Jo
ną Kelečių. su kuriuo jie sceno
je ne vaidino, bet įsikūniję į 
vaidmenį juo ..gyvente gyveno". 
Savo humoru jie pralinksmin
davo ir priversdavo juoktis net 
ir lab iaus ia i užk ie t ė jus i a s 
sielas. Savo subtilumu j iedu 
pasiekdavo ir sugebėdavo pri
versti susimąstyti net ir tuos . 
ku r i e lengvai p a d a n g ė m i s 
plasnodavo. 

1988 m. gruodžio 3 d. Marti
naitytė ir Aglinskas koncertavo 
Clevelande. Lietuvių Fondo 
dienų grožinės literatūros — 

muzikos vakare . 
V y t a u t a s Matul ionis savo 

i lgame reportaže apie minimą 
koncertą rašė: 

. .Vakaro menininkai , Nijolė 
Mart inai tytė — aktorė ir Petras 
Rimas Aglinskas — muzikas, 
išeivijos lietuvių visuomenei jau 
neblogai pažįstami. Abu tur i 
gerą ir šakotą akademinį ir 
prakt inį pasiruošimą savo pa
miltuose menuose" . 

Toliau jis aiškino, kad koncer
to „ l iū tės" dalis at i teko — 
Mar t ina i ty te i . ..Tai pat raukl i , 
gražiai apdailintų įgimtų gabu
mų aktorė. Balsas sodrus, apva
lus, malonaus tembro, lankstus. 
beveik visuomet pilnai pasie
kiąs klausytojus. Jausmai lie
jasi laisvai, nesuvaržytai" . 

Tą vakarą, la ikrašt ininko žo
džiais, aktorė pasistatė sau ne
lengvą io gal n e į m a n o m ą ) 
uždav in į : t r u m p o koncer to 
ribose apžvelgti dviejų šimtme
čių lietuvių poezijos kelią. įdo
miai suskirstyt i į re ikšmingus 
laikotarpius. 

Vienintel is prozos kūrinys 
a n a m e koncerte buvo Žemaitės 
mažiau žinoma l inksma novelė 
..Ieva' . apie sukūr imą Adomui 
draugės — moters ir jų nuo
tyk ius rojuje. ..Joje". — teigė 
r e p o r t e r i s , . . M a r t i n a i t y t ė 
išnaudojo kiekvieną vaidybinę 
progą, sukeldama jei ne gar
saus , atviro juoko, t a i daug la
bai pa tenkintų šypsenų". 

Aukščiau minė ta programa 
sausio 22 d.. 3 v. p.p.. bus atlie
k a m a l ie tuviškame muziejuje. 
6500 S. Pulaski Rd.. Chicagoje. 
Visi esame maloniai kviečiami 
i r d a l y v a u k i m e nee i l i nė j e 
kul tūi ineje popietėje. 

R. P-

Marija Remiene. Lietuviu Fondo pirmininke įteikia l.OOOdol. čeki Balzeko 
Lietuviu Kultūros muziejui, i kuri Lietuviu Fondas įstojo amžinu nariu 
Kairėje — banketo pravedei.is pr<>f dr Jokūbas Stuk.t-

N'uotr -Jono Tamulaičio 
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KELIONĖ TRAUKINIU 
Į MASKVĄ 

Įspūdžiai iš kelionės po Lietuvą (5) 

G R A Ž I N A K R I A U Č I Ū N I E N Ė 

Trečiadienio popiete praleidau 
atsisveikindama su Vilniumi. 
Dviese pėsčiom ėjome nuo vieš
bučio per Gedimino a ikš tę , 
paskutinį kartą žiūrėjau j pilies 
bokštą su plevėsuojančia tri
spalve. Toliau per senamiestį 
ėjome, kalbėjomės. Paskut inė 
proga išsipasakoti. Užsukome į 
Aušros Vartus, paskutinė proga 
čia pasimelsti, Dievo Motinai 
padėkoti už gautas malones. Už 
vartų — taksi stotis. Grįžome į 
viešbutį ir atsisveikinome. Iki 
kito pasimatymo! 

Po vakarienės atvyko gimi
nės mus išlydėti. Ir vėl rankos 
pilnos gėlių... Ah, dabar jau 
neikia pajusti atsiskyrimo grau
dulį, tačiau pasiryžau neverkti. 
Tam laiko bus vėliau. Tad 
juokiamės, linksmi. Na. jau 
laikas ir į traukinį lipti. Pasku
tinis apsikabinimas, pasibučia
vimas. Laimingos kelionės! 
Pasimatysime už metų! Būtinai! 
Traukinys pajudėjo, brangūs, 
mieli veidai dingo iš akių... 

Pirma klase keliauti Lietuvos 
traukiniu tikras liuksusas, bent 
man. Tik du kajutėje, tarp 
sofų-lovų stal iukas su gėlių 
vazonu. į kurį sukišome ir savo 
gautąs ias . Mūsų ,angelėl is ' 
Liuse tuoj pat atvyko pažiūrėti, 
ar ko nestinga, a tnešė dvi 
stiklines ir šampano butelį 
.stingumą' aptvarkyti . Prisėdo 
či;: ir inturisto Rita, kuri mumis 
labai rūpinosi, prisėdo ir grupės 
viengungis, kurio Rita visą 
savaitę nebuvo mačiusi. Visi la
bai patenkinti kelione t rauki
niu, išskyrus ponią su lazda. 
Baigus šampaną, Liusė visus 
kviečia i savo kompartmentą. 
Prižadėjo, toliau baliavosime, 
kad tik visi būtų patenkint i su 
Audra Tour. Romas tuoj pat pra
dėjo pranašauti , kad po tokios 
šaunios kelionės Liusė bus pa
kelta į atsakomingesnes parei
gas 'bent administratorės ' ir 
d a u g i a u nega lės e k s k u r 
santams vadovauti bei jų vai
šinti. Linksma grupė perėjo 
toliau linksmintis į Liusės kaju
tę, o aš nutariau mintyse dar 
k a r t ą pe rgyven t i savo 
įspūdžius. 

Nuėjau į rūkymui skirtą vietą 
gale vagono. įbedžiau akis į 
langą, į praskriejančias šviesas. 
Traukinio ratai, kaip prižadėta, 
. b a r a k š t , b a r a k š t ' h ipno
t i zuo janč ia i ve ik i a . Pr is i 
minimai skrieja per galvą, 
akyse vaizdai atsikuria. 

Prisimenu... pusseserės vaiku
čius, kokie jie buvo laimingi 
gavę l impančio pop ie r iaus 
blanknotėlį. Išdekoravo ir save 
ir kambario sienas... Virkiu 

Lietuviai Californijoj 
(Atkelta iš 4 psl.) 

kokios konkrečios šiuo metu 
išeivijos pareigos tautai , ar nau
jieji įvykiai Lietuvoje papildo ar 
keičia išeivijos uždavinius, kaip 
reiktų suprasti ir vykdyti kar
dinolo Vincento Sladkevičiaus 
patar imą „Kalbėkime viena 
kalba", ar galima tikrovėje 
suder int i iškilusius priešin
gumus. Autoritetingi žmonės 
pateiks informaciją apie naujau
sius įvykius Lietuvoje ir tų 
įvykių interpretaciją, o ta ip pat 
bus tar iamasi dėl piniginio va
jaus nustalinintai kul tūra i Lie
tuvoje atgaivinti . 

Studijų kalbėtojai bus iš Lie
tuvos, iš Chicagos ir iš Los 
Angeles, įvairių ideologinių 
pažiūru, profesijų ir amžiaus. 

J . Kj. 

dvare dabar ten įrengtas meno 
muziejus, gidė aiškino, kad 
kambario baldai gauti iš buržu
azinės Lietuvos atstovo Maskvo
je. Paklausiau, kuriais metais 
buvo buržuazinė Lietuva? Pra
dėjo aiškinti , kad nuo 1919 
metų, kai buvo pasirašytas Ne
priklausomybės aktas, iki 1940 
m. Pataisėm, kad nepriklauso
mybė paskelbta 1918 m. Toliau 
bea i šk indama visiškai susi
maišė ir pasakė, kad tais metais 
Lietuva iš tikro buvo nepriklau
soma valstybė. Pagalvojau, gi
dams reikės mokytis naujos 
terminologijos... 

Fotografavau šį dvarą ir gi
minėms aiškinau, kad ameri
kiečiams jį pristatysiu ka ip 
mano tėvelių gimtinę. Tegu pa
vydi... Beieškodami kur valgyti, 
užsukome senamiestyje į Lokio 
restoraną, kuris įrengtas rūsyje. 
Sienos storos, įėjimas siauras — 
vos dvi pėdos (pamieravau). Pa
galvojau, pavojinga čia per daug 
valgyti, iš restorano negalėsi 
išeiti... Įėjus su Romo pus
seserėm į dolerinę, mus patar
nautoja sustabdė ir paklausė, a r 
su svečiais. Jūra tė greit atsakė, 
kad taip. Aš tik tada susigau
džiau, ko klausiama, ir pridėjau, 
t a i p " . P a g a l i a u a t v a ž i a v o 
giminė ir mane į dolerinę 
nuves t i . Dvejus metus vis 
atidėliojo kelionę, tai tuštinsiu 
j am dabar kišenes'... Kai penk
tą kartą mūsų paklausė, kodėl 
taip puikiai lietuviškai kalbam. 
Romas atsakė: ..Greit išmokstu, 
o jau penkios dienos kari Lie
tuvoje. Maskvoje tik septynias 
valandas praleidom, tai išmo
kome rusiškai tik keiktis".. . 

Romas užsuko į kioską laik
raščio p i rk t i . J a m pasakė: 
.,Šiandien netiesos diena!" Žmo
gus apsidžiaugė tokia perestroi-
kos g a l y b e , bet su l a i k u 
sužinojo, kad jam buvo sakyta 
.ne ..Tiesos" diena'... Tokius 
l inksmus momentus prisime
nant , miegas nevilioja, bet 
laukia rytojus, laikas eiti gulti . 

Lietuvoje buvo pasakiškai 
gražus oras. Nuostabiai šilta, o 
Maskvoje labai šalta OC. iš 
grupės tik aš viena buvau pasi
ėmus pirštines. Susikrovę laga
minus į turistinį autobusą, su 
vietine gide važiavome Maskvos 
apžiūrėti. Gidė nesimpatinga, o 
p i r m a s į spūdis n i ū r u s . Po 
Vilniaus Maskva šiukšl inas 
miestas. Gidė pasakoja, mes 
dairomės. Važiuojame gatve, 
kurios pusė uždaryta, taisoma. 
Čia anksčiau buvusi, grupės 

CLASSIFIED GUIDE 

Pietaujame Vilniuje su giminėmis. 

narė š ako jau keleri metai , kai 
ši gatvė taisoma. Nesistebiu. 
Pat i mačiau kaip du vyrai lentą 
laikė, o trečias rankiniu pjūklu 
ją pjovė. 

Pravažiavome baseiną, kuris 
talpina 2,000 asmenų, šildomas, 
visą žiemą vartojamas, o vasarą 
uždaromas išvalymui ir pataisy
mui . Iš tolo ma tėme slidi
n i n k a m s t r amplyną , k u r i s 
žiemą uždaromas, nes peršalta. 
Matėme paminklą, kur is atžy
mi, iki kur karo metu vokiečiai 
buvo nužygiavę. P a m i n k l a s 
prieštankinės tvoros forma, o ne 
kryžiaus, kaip gidė aiškino ir 
Maskvoj vadinama. Pravažia
vome ir Rusijos ,,Hollywood'", 
ku r kasmet susukama 60 gerų 
filmų. Kitoj pusėj gatvės nuo šių 
pas ta tų buvo Tolstojui pa
minklas. Pasigyrė, kad biblio
tekoje yra 20 milijonų knygų. 
Aprodė Maskvos universitetą, 
k u r i a m e studijuoja 30,000 
studentų ir 17 profesorių (17 
fakultetų). Lietuviai suprato, 
kad kalbama apie fakultetus, ne 
profesorius, tačiau t i k anglų 
kalbą mokančiam tokia in
formacija nebūtų įspūdinga. 
Gaila, Kremlius buvo uždarytas 
— poilsio diena. Kviečiami, 
re tas kuris iš autobuso lipo to
liau žvalgytis. Per šalta. 

Laiškas 

„AKIRAČIAI" 
MOKO KATALIKUS! 

Pirmiausia lyg ir reikėtų 
padėkoti . ,Akiračių" redak
toriui Zenonui V. Rekašiui, kad 
„Į Lasivę" žurnalo ir jo rugsėjo 
numeryje spausdintų vedamųjų 
a u t o r i a u s n e p a g u l d ė p r i e 
..Akiračių" hidranto ir neleido 
savo buldogui jo apdergti. Čia 
t ikrai matosi ki lnus „atviro 
žodžio mėnraščio"' redaktoriaus 
gestas. Vietoje tokio paguldymo 
prie hidranto jis savo straipsny
je „Būkime sąjūdžiu!" („Akira

čiai, Nr. 10, lapkritis, 1988) t ik 
nuolankia i kreipiasi į brolius 
ka ta l ikus (sic!) netikėtai ,,ką 
t a m e vedamajame prikeverzojo 
piktosios dvasios vedžiojama 
r a n k a " , kur ią ... „vedžiojo 
šėtono galva". 

„I Laisvę" vedamojo autorius 
t i k r a i n e a t s i m e n a , kad to 
a n k s t y v o rugsėjo m ė n e s i o 
d i enos ry tą , b e r a š a n t šį 
vedamąjį, piktoji dvasia bū tų 
buvusi jo kambaryje. Net ir jo 
žmona galėtų patvirtinti , kad 
jokio įtartino sieros kvapo kam
bary nebuvo. Tačiau pasiteisi
nant, kaip redaktorius Rekašius 
to reikalauja, dėl tame vedama
j a m e išreikštų kai kurių abejo
nių, kad Sąjūdis nėra „visiškai 
t ikra i laisvas sąjūdis", kad jis 
„ tur i partijos palaiminimą", 
reikia pasakyti , jog čia iš dalies 
ka l t a s ir vienas iš Sąjūdžio 
vadų, o ta ip pat ir „Gimtojo 
k raš to" redaktorius — draugas 
A. Čekuolis. Po jo pranešimo 
tada Chicagos lietuvių visuome
nei Jaunimo centre, paklaustas, 
kaip išeivija turint i reaguoti į 
Sąjūdžio veiklą, drg. Čekuolis 
aiškiai pasakė: — tik jokiu būdu 
per daug negirkite Sąjūdžio. „J 
Lai>\</ vedamojo autorius kaip 
tik n norėjo paklausyti šito 
Sąjūdžio ir kompar, os „auto
ri teto". 

Antra (čia jau kiek rimčiau), 
norėtųsi paklausti redaktorių 
Rekašių, kodėl „atviro žodžio 
mėnraštyje" tas a tviras , kad ir 
kitokios nuomonės ir k i tu r 
parašytas , žodis j au turėtų būti 
pavadintas piktosios dvasios 
reiškiniu? Juk net pačioje Lietu
voje. Sąjūdžio ir neretai net val
džios spaudoje, spausdinamos 
įvairiausios nuomonės, ir nie
kas už ta i jų autorių nepra
vardžiuoja. Apskritai, pačiame 
Sąjūdyje jaučiama didelė pakan
ta ki taip manant iems, ir tuo 
labai džiaugiamės. Tad kodėl 
tik „Akiračiuose" nuolatinai 
užpuldinėjami k i ta ip manan
tys? Kodėl . .Akiračiai" yra 
pasisavinę išminties ir neklai
dingumo monopolį? Kodėl t ik jie 

vieni gali būti teisūs? O paga
liau, kodėl t ik „Akiračiuose" 
amžinai pastebimas toks papla-
vinis stilius, koks t ik anais 
Stalino laikais pasirodydavo 
Lietuvos tarybinėje spaudoje? 

Be abejo, yra daug klausimų 
ir daug nuomonių — tai laisvo 
žmogaus privilegija — ir galima 
tuos klausimus diskutuoti, bet 
diskutuoti juos reikia kultū
ringu stiliumi. Tik atrodo, kol 
„ A k i r a č i u o s e " sėdės tokie 
redaktoriai kaip Z. Rekašius, 
jokia padori kalba neįmanoma. 
Negalvojame, kad ir kiti „Aki
račių" redaktoriai jo paplaviniu 
stiliumi yra sužavėti. 

J . Baužys-

AMEPICAM TPAVEL SEPVICE feUPEAU 
$727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8 
9. 

10. 
11. 
12. 

Balandžio 27 • Gegužės 15 
Gegužės 15 - Gegužės 31 
Birželio 12 - Liepos 01 
Birželio 14 • Uepos 01 

Maskva 1. Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 11. Maskva 2 
Maskva 1. Vilnius 15, Leningradas 2 
Maskva 1. Vilnius 15, Maskva 0 

(Lietuvių gydytojų ir medicinos profesionalų grupė) 
Birželio 26 - Liepos 12 
Uepos 11 • Uepos 30 
Uepos 24 - Rugpjūčio 09 
Uepos 29 • Rugpjūčio 16 
Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 
Rugpjūčio 21 • Rugsėjo 06 
Rugsėjo 12 • Spalio 01 
Spalio 03 - Spalio 16 

Maskva 1. Vilnius 10, Leningradas 2. Helsinkis 2 
Maskva 2. Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 2. Vilnius 10, Leningradas 2. Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2. Maskva 1 
Maskva 2. Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1 
Maskva 2. Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 1. Vilnius 10, Maskva 1 

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU. 9727 S. VVestern Ave., Chicago. IL 60643. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams. 

Taisyk žodžiui vietą, kaip sve
čiui patalą. 

Lietuvių patarlė 

VENCKAUSKAS, INC. 
Buiiders & Remodeling 

Porcnes & Decks • Floor & Wail Tiie 
• AIiirninuT S«*ng & Tnrn • Kitchen S Batns 
• V»asoory • . -"«Rec Rooros 
• Additions - , .•Insurance Repaus 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 448-0113 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis Į. Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel. 776-1486 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbajtonte būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės (kain'avimas nemokamai. 

GrtUftįy. KMIECIK REALTORS 
** 7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

Parduodamas „ condomin ium" ant jūros 
kranto. St. Petersburg Beach. PI Šviesus, 
erdvus, 2 mieg.. 2 prausyklos Žavus 
įlankos vaizdas, gražus paplūdimys: šildo
mas baseinas. ..carport" Arti restoranai, 
apsipirkimo centrai. wno teatras S88.000. 
Sav. H. Marka, Apt. 3 4 1 , 5575 Gulf 
Blvd., St Petersburg Beach, FL 33706. 
Tei. 813-360-5420. Teirautis anglų kalbo
je. 

FOR RENT 

Nuo vasario man. 1 d. išnuo
mojamas 6 kamb. ,,bungalow". 
Suaugusiems. Skambinti po 5 v.v. 
925-6616. 

H E L P VVANTED 

A quality in ter ior cont rac t ing f i rm 
seeking exper ienc ied kitchen and 
bathroom instal lers. Knovvledge crf 
plumbirtg & e lė«tr tc t fyTrr^r tant .?Must 
speak Engl ish; mušt have transporta-
t ion & tools). 6 4 2 - 0 6 4 2 . 

G O V E R N M E N T JOBS! 
$18.037. to §69.405. 

Immexjiate H i r ing ! 

Your area. Cal» (Refundable) 
1-518-459-3611 Ext . F 664A 

for Federal List 24 HRS. 

laškau moters prižiūrėti seną 
moterj dienomis. Marquette Parko 
apylinkėje. Skambint i Genei 
Cleland. tel. 331-0999 po 6 v.v. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

P H O N E - 581-4111 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

J 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4645 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

03 MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba ga; te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
B E L . - B A C E REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
652S S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI- PARDAVIME NUOSAVYfelŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuot; prašau skambint, ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis „bi- level" namas su 1-3A prausyk
los L formos valgomasis; jrengtas rūsys: 
šeimos kamb su židiniu ..Thermal" lan
dai; alunvnio . . i ' ;m" , daug priedų Skubė

le. 

8 6 1 7 S. K i lbourn , Gal lagher & 
K ^enry bi-ievei" 7 kamb. mūrinis namas. 
4 dideli mieg.. 2 prausyklos; vaig kamb.; 
gražus šeimos kamb įvažiavimas šone; 2 
aoto garažas, aiummio ..tr im" daug 
pnedu St Bedė parapija SkuDekite apžiū
rėti' 

No. 359 — 63 & Pulaski — S59.900, 6 
kamb. namas: 3 mieg kamb.. moderni vir
tuvė; Vh prausyklos; įrengtas rūsys 
aluminio ..tr im": 2 auto garažas su 
automat. atidarymu, nauja šildymo sistema: 
patio, labai švarus Skubėkite! 

No. 372 — 63 & Narragansett — 
S75.500. vieno sav 27 metų ..ranch" 
namas: 3 dideli mieg kamb : 2©-pėdų 
v « u * ė su ąžuolinėmis spintelėmis: .nauja 
šildymo-šaldymff sistema: naujas stogas. 
dideJis kiemas: pusė bloko iki Jewel "par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano Skambinkite dabar1 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo ivert.ni:nui skarnb.nkite skubiai — 
iabar 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
Te l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

MISCELLANEOUS 

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

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

•JŽ apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
320eVa West 95th Stret 

T«l. — GA 4-6654 

i L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
>ąžinmgai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 



NETEISKIME, KAD 
NEBŪTUME 

TEISIAMI 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Nesugyvenimas ir sąskaitų 
suvedinėjimas nėra naujiena 
mūsų tautoje. Net ir seniai 
praėjusių dienų prisiminimų 
bangai užplūdus, ne tiek buvo 
prisimenami, kiek žeminami 
kiti. 

Išeivijoje nerandame vie
ningos plotmės mūsų veiklai, 
nors visų tikslas bent žodžiuose 
yra tas pats: išlaikyti savo 
tautinę gyvybę išeivijoje ir 
kaupti visas jėgas Lietuvos lais
vei atgauti. Susijaudinę ir susi
rūpinę sekame įvykius Lietuvo
je, beveik su pavydu stebime 
visame pasaulyje pagarsėjusią 
Estiją už jos nepaprastą drąsą, 
kurios neparodė Lietuvos vadai, 
o gatvėse minios demonstravo, 
protestuodamos prieš tautos 
valios paniekinimą. Tačiau vis 
tik pradedame tikėti, kad kaž
kas nauja jau darosi Lietuvoje, 
lyg tai būtų pirmosios dar labai 
tolimo pavasario kregždės. 
Mūsų spaudoje nestinga komen
tarų, spėliojimų ir analizės, bet 
kartais jau nubėgama per toli. 
Juozas Žygas savo straipsnyje 
„Yra kaltė, bet nėra kalti
ninkų" (Draugas, gruodžio 15 
d.), visai teisingai, nors ir 
gerokai pasikarščiavęs, išvar
dina okupacijos metu Lietuvai 
padarytus nusikaltimus tiek 
svetimųjų, tiek savo tautiečių 
rankomis. 

Tą mes žinome ir to žinojimo 
vedami laimingai ištrukome iš 
raudonojo pragaro, dabar jau il
gus metus gyvename praban
gioje laisvėje. Per ke tu r i s 
dešimtmečius išeivija svajoja 
apie Lietuvos laisvės atstatymą 
ir džiaugiasi, gal kiek ir per 
anksti, vykstančiais Lietuvoje 
įvykiais ir pas ike i t imais . 
Manau, kad turėtume, dantis 
sukandę ir kvapą užėmę, 
rūpintis, kokiomis priemonėmis 
jiems Lietuvoje teikti pagalbą, 
kaip įtakoti įtakinguosius, kad 
ateitų į talką Pabaltijo tautų 
veržimuisi į laisvę. Bet Žygas 
jau reikalauja, kad net ir pats 
sąjūdis skelbtų l ie tuvius 
nusikaltėlius, jų vardus iškeltų 
į viešumą, gal net „sulygintųjų 
pensijas"... „Dar, dar, bernužėli, 
dar ne mūsų valia"... Reikia 
pradėti realiai galvoti, kad pir
moje eilėje yra būtina atstatyti 

MAŽIAU PERSKYRŲ 

Per trejus metus iš eilės 
perskyrų bylų kėlimas Cook 
apskrity vis darėsi mažesnis. 
Spėjama, kad čia turėjo įtakos 
ir ekonominės sąlygos. Vis dėlto 
1988 m. Cook apskrity perskyrų 
bylų buvo iškelta 23,931, bet jau 
519 mažiau, negu 1987 metais. 

valstybinę nepriklausomybę ir 
t i k t ada rūp in t i s v idaus 
reikalais. O gyvenantieji lais
vėje neturėsime jokios teisės 
ieškoti kaltininkų, nes Lie
tuvoje dar yra pakankamai 
gyvų kančios liudininkų, kurie 
ieškos teisingumo. Be to, ten 
gyvenantieji, ne išeivija, darys 
sprendimus ir tvarkysis taip, 
kaip ir kiek užtarnautai bus pa
tys išsikovoję. 

Iš viso toks reikalavimas nėra 
šiuo metu svarbus, tik pabrėžia 
vieną iš neigiamiausių mūsų 
būdo ypatybių: sąskaitų suvedi
nėjimą. Reikalavimas viešai 
skelbti įvairių „nusikaltėlių" 
pavardes taip pat ne naujas. 
Prieš kurį laiką vienas Venecu-
eloje gyvenantis asmuo su 
dideliu pasipiktinimu ir pa
šaipiai „Tėviškės Žiburiuose" 
rasė apie „rezidencijas" įsigiju
s ius t au t i eč ius , kur ie , jo 
nuomone, pakankamai neremia 
visuomenės darbų, todėl 
reikalavo viešai paskelbti tokių 
„kenkėjų" pavardes.... 

Mes labai greitai skubame 
teisti, tik saugokimės, kad pa
tys nebūtume teisiami. Stalino 
laikais, kai Lietuvoje vyko di
džiausias teroras, mes iš visai 
pakenčiamos stovyklinės globos 
iškeliavome į laisvą pasaulį. Ne
buvome tinginiai, įsigijome nuo
savybes, profesijas, net 
pralobome. Mokėmės, dirbome, 
leidome vaikus į mokslą ir 
tapome naudingais mus 
priėmusių kraštų piliečiais. Kai 
kam pradžia buvo sunki, bet 
mes nepažinome teroro ir neži
nome, kokios baisios yra nelais
vėje kančios. 

Žygas tvirtina, kad,, jeigu jie 
nebus iškelti į viešumą, tai, są
lygoms kiek pasikeitus, vėl pra
sidės teroras". Sąlygos gali stai
ga pasikeisti, nes vis t ik Lie
tuvoje parengties stovyje yra 
sovietiški tankai. Ir nėra labai 
tikslu apsunkinti mūsų sąjūdį 

ar Laisvės lygą keršto ar tei
singumo ieškojimo našta. -Jie 
turi pakankamai problemų ir 
gyvybinės reikšmės darbų. 
Abejonės nėra, kad, laikui 
atėjus, ir be mūsų skatinimo tai 
bus padaryta, bet tikras tei
singumas galimas tik savos lais
vos valstybės ribose. Dar daug 
vandens Nemunu nutekės, kol 
atsiras galimybė ieškoti priešų 
iš vidaus, nes svarbiausia yra 
susidoroti su priešu iš lauko, 
išvyti jų tankus , išvalyti 
Lietuvą nuo rusinimo apraiškų. 

Nesikarščiuokime. Iš mūsų 
čia taip mažai reikalaujama: tik 
parašyti laišką, kartais pasiųsti 
čekį, ir jaučiamės savo pareigą 
tėvynei atlikę. Todėl neturime 
teisės tenai esantiems duoti 
tokius rizikingus patarimus. 
Aišku, kad ir dabar šnipų ir 
kenkėjų yra, kurie tik ir laukia 
kokio nors jiems palankaus 
pasikeitimo. Bet jei kitas is
torijos lapas įrašys pergalę ir 
laimėjimą, tai tik tada bus 
galima pradėti vieniems kitus 
kaltinti. Argi vietoje knygų po
pieriaus ir kitų dovanų, jau pra
dėsime užsakinėti medį kartu
vėms? Juk žinome, kad sovie
t iškos sistemos gyvenime 
daugelis ne savo noru tapo jos 
žemų tikslų aukomis, nes ne 
visi tiki, kad geriau būti žuvu
siu didvyriu, negu gyvu bailiu. 

Be to, ir Lietuvoje kūrėsi 
šeimos, augo vaikai, nedingo 
žmogiškasis šeimos gyvenimo 
elementas, o duona kiekvienam 
reikalinga. Vien tik pasi
skaičius kroniką darosi baisu, 
kaip eilinės moterys ar mokyto
jos persekioja tikinčius vaikus... 
Bet gi jos visos yra kilusios iš 
krikščioniškų ir lietuviškų 
šeimų. Kodėl jos taip elgiasi? Ar 
per keturias dešimtis metų bent 
vienas Lietuvos gyventojas 
nebuvo vienu ar kitu būdu pri
verstas elgtis prieš savo sąžinę 
ir įsitikinimus? Manau, kad ne. 
Todėl nedrįsčiau, gyvendama 
Amerikoje, skatinti savo tautie
čius tarpusavio persekiojimui. 
Man labiausia rūpi mūsų tautos 
ir valstybės likimas, o laisvei 
atėjus aš turėsiu teisę tik 
džiaugtis, bet tvarką privalėsiu 
palikti tiems, kurie ją išsiko
vojo. Ir jiems paliksiu tei
singumo ar keršto sprendimus. 

I pabaigą noriu kreptis į kole- rias žiauriausių kankinimų DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. sausio men. 14 d. 
gas žurnalistus, kad išvalytų priemenes... Jei apgailestau-
savo laikraštinę kaibą. Koktu jame, kad jaunoji karta mažai 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

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

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

TAUTOS FONDAS 
LTTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

skaityti apie nuo „Šąlančio 
lavono bėgančias utėles", įvai-

skaito mūsų spaudą, tokiu atve
ju reikia tik džiaugtis... 

fsM midlcind tedarai 
mtKĖKKF Savinas and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

EOUALMOUStt 
LENDER 

A.tA. 
JONAS BALTRUŠAITIS 
Gyveno: Mt. CIemeriSjMichigan. 
Mirė 1989 m. sausio mėn. 12 d.. Cottage Hospital, Grosse 

Pointe Farms, Michigan, sulaukęs 63 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona, duktė Birutė 

Bublienė, žentas Algis, anūkės Mildutė ir Linutė; duktė Milda 
Kuranty, žentas Ron; duktė Rusne Kasputienė, žentas Rimas, 
anūkai Tadas ir Aria; duktė Egle Šukienė ir žentas Audrius, 
anūkė Lia; broliai ir seserys su šeimomis Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas RG & GR Harris laidotuvių namuose, 
15451 Farmington Road, Livonia, Michigan. Lankymo valan
dos sausio 13 d. nuo 2 iki 9 v.v. Rožinis 7 vai. vakare. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio mėn. 14 d., 9 vai. ryto 
su pamaldomis 10:15 v.r. Šv. Antano Lietuvių bažnyčioj. Po 
pamaldų bus nulydėtas į St. Hedwig kapines, Dearborn 
Heights, Michigan. 

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

Nuliūdę: žmona, dukros ir anūkai. 

Laidotuvių direktorė Yolanda M. 
554-1275. 

Zaparackienė (313) 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Inž. ANTANAS PAŠKUS 
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas mirė sulaukės 77 metų. 

Palaidotas Švento Kapo kapinėse, Southfield, MI. Liko 
giliame liūdesy: žmona Aldona, sūnūs Jonas ir Antanas su 
šeima, giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Dėkojame Dievo Apvaizdos klebonui kun. Viktorui 
Kriščiūnevičiui už sukalbėtą rožinį, atnašauta* Šv. Mišias už 
velionį bažnyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą; kun. 
Alfonsui Babonui už asistavimą mišių metu, Ritai Giedrai
tienei už giedojimą, Benediktui Neverauskui už apeigų 
tvarkymą, Veselkaitėms, Karolei, Kristinai ir Rasai už 
skaitymą. 

Didi mūsų pdėka priklauso mūsų giminėms, kurie atsku
bėjo iš tolimos Californijos, Bostono, Chicagos ir Nebraskos 
būti su mumis ir padėjo išgyventi liūdnas atsisveikinimo 
valandas. 

Ačiū visiems padėjusiems mūsų skausmo valandose, mus 
guodusiems, už gausias aukas šv. Mišioms, gėles, kurias 
velionis taip mėgo, ir aukas fondams: Lietuvių, Skautų ir 
Tautos. Dėkui už skaitlingą dalyvavimą laidotuvių koplyčioje, 
Mišių metu bažnyčioje ir velionio palydėjimą į amžino poilsio 
vietą. 

Nuliūdę: žmona dr. Aldona Kulvelytė ir sūnūs Jonas 
ir Antanas su šeima. 

A.tA. 
Prof. LIUDUI SAKALAUSKUI 

Lietuvoje mirus, brolį BALI SAKALĄ su žmona 
SALOMĖJA ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

J. Antanaitienė 
E. K. Butrimai 
A. A. Didžiuliai 
Drs. V. J. Dubinskai 
B. A. Elsbergai 
P. O. Griškeliai 
J. Gruzdąs 
P. M. Jakaičiai 
S. J. Jazbučiai 
I. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
O. Juodikienė 
A. S. Kamarauskai 
L. Karpavičienė 
T. Karvelienė 
K. E. Karveliai 
D. J. Kaunaitės 
K. K. Kodačiai 
J. A. Korsakai 

P. E. Leonai 
A. D. Liaugminai 
J. J. Maurukai 
P. S. Pargauskai 
K. S. Radvilos 
K. Sakalienė 
V. Saladžius 
B. O. Sergaučiai 
G. Stepulionienė 
I. Stongvilaitė 
A. Šatienė 
K. S. Seputos 
P. O. Šilai 
A. I. Šimkai 
M. Šimkienė 
V. Šukienė 
J. O. Vaičekoniai 
V. S. Valukai 
A. M. Varnai 

Miami, Fla. 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — fcOO v. vakaro. 

Viaos laidos U WCEV stoties 
1460 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
WiUow Springs, IL. 80480. 

Tek (312) 839-2511 

P A D EK A 
A.tA. 

Juozas Vytautas Masaitis 
Mano mylimas brolis mirė 1989 m. sausio 5 d. ir buvo 

palaidotas sausio 9 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinj 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių ir 
pareiškė man toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturiu galimybės padėkoti. 

Dėkoju karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Donald 
A. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Sesuo Liliana Masaitis 

A.tA. 
JONUI BALTRUŠAIČIUI 

gyvenusiam Mt. Clemens. Michigan, mirus 1989 m. 
sausio 12 d., jo žmonai ALDONAI, dukroms BIRU
TEI, RUSNEI, EGLEI, MILDAI ir jų šeimoms gilią 

i atr uzuojauą reiškia 
Budraičių šeima 

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 Av.. Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C LACK ir S Ū N U S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 69 th S t r e e t - Te l . RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sallv Donald M.. J r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 Ave. . C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

^-* 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. sausio mėn. 14 d. 

x „ D r a u g o " 80 m e t ų 
s u k a k t i e s p r o g a leidžiamas 
leidinys, kur iame bus t rumpa 
dienraščio istorija lietuvių ir 
anglų kalbomis, o taip pat įvai
rūs sveikinimai įstaigų, pa
vienių žmonių, veikėjų ir lietu
viškų organizacijų atstovų. Jau 
dabar išsiuntinėti laiškai su 
Marijonų provincijolo kun . 
Viktoro Rimšel io , Lietuvių 
Spaudos draugijos pirmininko 
dr. Petro Kisieliaus ir „Draugo" 
renginių pirmininkės Marijos 
Remienės parašais . Taip pat 
s v e i k i n i m u i i r ske lb ima i 
renkami privačiai. 

x P e t r a s M i l i a u s k a s , ži
nomas M a r ą u e t t e P a r k o 
balandžių mylėtojas ir auginto
jas, po sunkios klubo sąnario 
pakeitimo operacijos, atliktos 
chirurgo dr. R. J . Sawchyn Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, rūpestingai 
žmonos S t a s ė s globojamas, 
pamažu tvirtėja. Jau pradėjo 
rūpintis ir brolėnas Bronius 
prieš trejetą mėnesių atvežtais 
iš Lietuvos karveliais ir jų 
prieaugliu. 

x „ D r a u g o " admin i s t rac i 
joje yra gaunami tautinio meno 
drožiniai ir ki t i dirbiniai, kurie 
t inkami įvairiomis progomis 
padovanoti, ka ip vestuvėse, 
krikštynose ir t . t . 

x L ie tuv ia i p e n s i n i n k a i or
ganizuojasi išvykai į Texas, 
kovo 12 d. 12-kai d ienų . 
Aplankys 7-8 didmiesčius ir jų 
įdomybes. Kelionė, nakvynės ir, 
dalinai mais tas — 749 dol. Ne
delsiant registruotis vakarais 
pas Skeivį, 778-6536. 

(sk) 

x I r e n a P o l i k a i t i n ė (tel. 
434-2243) ir Alicija Brazai-
tienė (tel. 598-8331) priima re
zervacijas į Pedagoginio li
tuanistikos inst i tuto vakarą, 
kuris įvyks sausio 28 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre. 

(sk) 

x P l a č i o s i o s C h i c a g o s 7ie-
tuvia i , maloniai kviečiame at
silankyti į l i tuanistinių mo
kyklų mokytojų pagerbimą, 
įvyksiantį 1989 m. sausio 29 d. 
3 v.p.p. LT namuose, Chicago-
je. Programoje: Akademija. 
Meninė dalis. Vakarienė. Rezer
vacijos pri imamos iki sausio 24 
d. te l . 434-7270 (E. Valiukė-
nienė). Kviečia Am. Lietuvių 
Tautinė s-ga. 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel 
VI7-7747. 

(sk) 

x N o r m a n Burs te in , žino
mas k a i l i n i n k a s , parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-8489. 

(sk) 

x Dėmes io ! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Real ty , 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero, IL. Tel . 656-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus V i k t o r a s . Vik to ras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai , taupymo bendro
vės ir pr iva tūs asmenys. J e i g u 
mes n e g a l i m p a r d u o t i : mes 
ga l im p a t y s nup i rk t i ! 

(sk) 

x Jubi l ie j in is k o n c e r t a s pa
minėti „Draugo" dienraščio 80 
metų gyvavimą bus vasario 26 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Mari
jos aukš t . mokyklos salėje. 
Koncertą atliks Lietuvių Operos 
choras, vadovaujamas muz. Bro
niaus Kazėno ir muz. Audronės 
Gaižiūnienės. Taip pat progra
mą duos solo dainomis ir ari
j o m i s sol . M a r y t ė Bizin-
kauskai tė , smuikininkė Linda 
Veleckytė su tr io — smuiku, 
k larnetu ir arfa bei savo smui
ko solo, akompanuojant muz. 
Robertui Mockui. Bilietus jau 
galima įsigyti Vaznelių Gifts 
International parduotuvėje. 

x Mažos ios L i e t u v o s lie
t u v i ų d r a u g i j a ruošia šiupinį 
vasario 4 d., šeštadienį, Liet. 
Tautiniuose namuose. Meninę 
programą atliks solistės Eglė 
Rūkš te ly tė ir Aldona Bun-
t i n a i t ė . P u i k i v a k a r i e n ė . 
Šokiams gros Ąžuolo Stelmoko 
o r k e s t r a s . V i s i kv ieč iami 
dalyvauti . 

x Kęstut is P . Boyevas 1988 
m. rugpjūčio mėnesį baigė Il
l inois un ivers i te to premed. 
mokyklą Champaign — Urbano-
je, gaudamas mokslų bakalauro 
laipsni. Medicinos mokslų studi
j a s ruošiasi pradėti t ame pa
čiame universitete. 

x J a k u b ė n o A n s a m b l i s šį 
pavasarį stato naują oratoriją 
„Dovydas". Repeticijos vyksta 
įprastu laiku Ziono parapijos 
bažnyčioje. 

(sk) 

x N o r t h Bever ly apylinkėje 
parduodamas 4 mieg. kambarių 
namas. Skambinti: Aušrai Kriš-
č i ū n a i t e i - P a d a l i n o , Da ina i 
S k r u o d y t e i - P a k a l n i š k i e n e i , 
Jonui Levickui arba Kristinai 
Etich, F i r s t R a t e Real Es ta te , 
te l . 767-2400. 

(sk) 

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

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kit iems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
A m e r i c a n T r a v e l Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , 111. 6 0 6 4 3 . Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Dėl mirties šeimoje, pigiai 
p a r d u o d a m a s „ c o n d o " Or-
mandy Beach. FL, 6 mylios nuo 
Daytona Beach. Informacijai 
skambinti po 6 v.v. „collect" 
1-407-574-5125. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
i r apyl inkėse . Skambinki te 
R E / M A X 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 L a b d a r i ų są junga siunčia 
rinkinį reikalingiausių vaistų 
Lietuvoje: Bayer aspiriną, mul-
ti-vitaminus ir pan. Siuntėjas 
R o m a s P ū k š t y s , T r a n s p a k , 
te l . 436-7772, n a m ų 430-4145. 

(sk) 

x Sekmadieni , saus io 22 d.. 
12 vai. Jaunimo centro Pedago
ginio l i tuanist ikos inst i tuto 
patalpose (antrame aukšte) ren
giama priešmokyklinio auklėji
mo konferencija. Dr. A. Norvilas 
kalbės apie dvikalbiškumą. 
Montessori „Žiburėlio" direk
torė D. Dirvonienė nagrinės 
drausmės ir laisvės sąvokas 
mažamečių auklėjime. Po to 
vyks diskusijos. Kviečiami visi 
darželių bei pirmo skyriaus 
lituanistinių mokyklų mokyto
jai. 

x , , D r a u g ą " p a v ė l u o t a i 
gaunan t ie j i tu r i paštui įduoti 
skundą, kad dienraštis gau
namas netvarkingai ar suplė
šytas. Reikia pašto įstaigoje 
paprašyt i U.S. Postai Form 
4314-C, Consumer Service Card 
— savo pasiskundimą surašyti 
ant kortelės. Jos tur i būt i 
laikomos ir paprašius dalina
mos kiekvienoje pašto įstaigoje 
pagal „U.S. Postai Service 
Domestic Mail Manuel" — pašto 
įstatų vadovėlio „Section 1141, 
Consumer Complains" paragra
fą. Pagal šiuos įstatus pašto 
kl ientai , kurių skundai yra 
ignoruojami ar nepatenkinami 
viet iniame pašte, tur i teisę 
apeliuoti, nusiskundimus adre
suojant: Consumer Advocate, 
USPS Headąuarters, Washing-
ton, D.C. 20260. 

x Š v č . M. Mari jos Gimimo 
parapijoje po kiekvienerių šv. 
Mišių šį sekmadienį, sausio 15 
d., mokyklos Motinų klubas 
rengia kavutę ir pyragėlius par
davimui mokyklos salėje. Visus 
parapiečius kviečia užeiti į salę, 
paragaut i skanių pyragėlių ir 
paremti mokyklos reikalus. 

x T a u r a g ė s k l u b o visuo
t in is nar ių susirinkimas įvyks 
vasario 5 d. 2 vai. popiet Šaulių 
namuose. Klubo nariai prašome 
dalyvauti . 

x „ D r a u g o " adminis t rac i ja 
primena skaitytojams, kad, kei
čiant adresą, reikia bent savaitę 
iš anks to pranešti. Kitaip ne
gaus dienraščio, nes nespės 
adresų padaryti . 

x A b i t u r i e n t ų tėvelių dė
mes iu i ! Liet. Mot. Fed. Chica
gos klubo valdyba maloniai 
kviečia visus š.m. abiturientų 
tėvelius dalyvauti tėvų susi
r inkime aptart abiturientų pri
s tatymo pokylį. Susirinkimas 
įvyks š.m. sausio 22 d. 12:30 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte. 

(sk) 

x Akin ia i s iunt iniui į Lietu
vą. Kreiptis į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2620 West 71 
Street, Chicago, 111.60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 
x B a l t i c M o n u m e n t s , Inc . , 

2621W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai , žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Nor in t ie j i pag re i t i n t i gi

min ių i i Lie tuvos a tvyk imą į 
Ameriką, prašomi kreiptis į 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western, Chicago, 
IL 60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Lie tuvoje t i nkami Toshi
b a V83CZ v ideo r e k o r d e r i a i 
t i k u ž 325.00 dol. Geros 
kokybės, su visais reikalingais 
pritaikymais. M-7 Panasonic 
cam corderai — tik 1200 00 doi. 
Priedo — penkios tuščios, pir
mos rūšies dažnam naudojimui 
Fuji T-120 kasetės (120 min I už 
20 dol . Gal ima užs isakyt i 
užeinant į įstaigą, paštu arba 
telefonu. Patogiai pristatoma į 
namus visoje Amerikoje per 
UPS sistemą. Taip pat siun
čiame į Lietuvą. Šiais ir visais 
video reikalais kreiptis į: Inter
n a t i o n a l Historic Films, 3015 
W. 5 9 t h St., Ch icago , I L 
60629. Tel . 312/4364)038. Ve
dė jas P e t r a s Berno tas . 

(sk) 

Smuikininkė Linda Veleckytė, kuri dalyvaus „Draugo" jubiliejiniame koncerte vasario 26 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
P E D A G O G I N I O 

L I T U A N I S T I K O S 
I N S T I T U T O S U K A K T U V Ė S 

Pedagoginis Lituanistikos ins
t i tu ta s š i eme t švenčia savo 
veiklos 30 m e t ų sukaktį . Sausio 
28 d. J aun imo centre rengiamas 
sukak tuv in i s vakaras . Vaka ro 
ruošon į s i jungė e n e r g i n g a s 
mot inų k o m i t e t a s — I r e n a 
Pol ika i t ienė , Alicija Brazai -

x P a t i k s l i n i m a s . . ,Draugo" 
1989 m. saus io 5 d. paskelbta
jame Bron iaus Nemicko laiške, 
kalbant ap i e pogrindžio Vliko 
steigiamąjį a t s i šauk imą „Į l ie
tuvių tautą!" , su r ink t a da ta — 
turi būti: 1944 m. v a s a r i o 16 d . 

x J U O Z A S B A C E V I Č I U S 
namus parduoda gre i t . įkaino
jimas — vel tu i . S k a m b i n t i Bell-
Bace RE, t e l . 778-2233. 

(sk) 
x Dr . E d v a r d a s K a m i n s 

k a s , psichologas iš Bostono, 
atvyksta į Chicagą ir skai tys 
paskaitą ap ie Alzhe imer ' s ligą 
sausio 26 d., ketvirtadienį, 7 v.v. 
Seklyčioje. K v i e č i a m e visus 
gausiai da lyvaut i ! 

(sk) 

x A m e r i c a n T r a v e l Serv ice 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus a tvykus iems iš Lietuvos, 
kurie turi skr is t i iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, a r k i tus 
miestus. Ta ip p a t t u r i žmogų 
New Yorke, k u r i s su t inka at
vykstančius iš Lie tuvos ir juos 
palydi sk rendan t į k i t u s mies
tus. Tą patį p a t a r n a v i m ą atlie
ka ir g r įž tan t iems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l 
Serv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave. , C h i c a g o , 111.60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

t i enė , Rū ta Daukienė , Jūra tė 
V a r i a k o j i e n ė ir R a m u n ė 
Račkauskienė. Žinoma kulinarė 
O n a Norvil ienė sutiko paga
m i n t i vakar ienę , Vincas Pavil-
č ius įsipareigojo tvaryt i barą, o 
muzika svečius linksminti ir šo
k i a m s groti — Stepo Puodžiūno 
„ G i n t a r o " orkestras . 

Menine programa rūpinasi 
ins t i tu to lektorė Dalia Bylai-
t i e n ė , k u r i o s r ež i suo jami 
dramos kurso studentai — Jūra
t ė J a n k a u s k a i t ė , Aidas Palu
b i n s k a s , J o n a s Var i ako j i s , 
Mi lda Rudai ty tė , Daiva Vikto-
r a i t ė i r D a i n i u s B r a z a i t i s 
ruoš ias i a t l ik t i i š t raukas iš 
Balio Sruogos „Baisioji naktis". 

Inst i tuto vadovybė šioje Litua
nis t in io mokslo institucijos su
k a k t i e s šventėje kviečia daly
v a u t i v i su s d a b a r t i n i u s ir 
buvusius lektorius, absolventus, 
s tuden tus , jų tėvus ir visuo
menę . I R 

Ž A G A R Ė S KLUBE 

Lietuvių Žagarės klubo narių 
sus i r ink imas buvo lapkričio 26 
d. Zigmant Kojak salėje, 4500 S. 
Ta lman Ave. Pirm. Emily Nem-
chausky a t idarė susirinkimą 
1:10 vai. po pietų. Pasveikino 
na r iu s gausiai atsilankiusius ir 
s akė , kad ta ip būtų visados. 

N u t a r i m ų r a s t . pe r ska i t ė 
perei to susir inkimo protokolą, 
k u r i s buvo pr i imtas su pagy
rimu. F inansų rast . pranešė, 
k a d y ra sergant i na rė Peggy 
Dovidauskas. J i tur i lūžusią 
koją. J a i pal inkėta greitai pa
s v e i k t i i r į t e i k t a k lubo 
dovanėlė. 

K lubas nu t a r ė pasveikinti su 
K a l ė d ų š v e n t ė m i s radi jo 
leidėjus Kazę Brazdžionytę, A. 
Š l u t ą . ,, D r a u g ą " ir I)a 
r iaus-Girėno ve te ranus . Vi

siems B. Žemgulis rūpestingai 
į t e i k ė dovaną. Ta ip pa t 
buvo išrinkta komisija knygų 
patikrinimui. Apsiėmė Povilai
čiai, Aldona Heduk kovo 14 
dieną 11 vai. po pietų pas R. 
Didžgalvis. Pirmininkė pranešė, 
kad reikia išrinkti valdybą 1989 
metams. Buvo duotas įnešimas 
visą valdybą palikti tą pačią, 
kur i apsiėmė vadovauti atei
nančiais metais: pirm. Emily 
Nemchausky, vicepirm. Helen 
Wengeliauskas, nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvis, finansų rast. 
Anna Casey, ižd. Bernice Žem
gulis, korespondentė R. Didž
galvis. Pirmininkė pranešė, kad 
kitas klubo susirinkimas turėtų 
būt i kovo 25 d. Bet yra Didysis 
šeštadienis, tai klubas negali 
turė t i susirinkimo. Man rašan t 
šią korespondenciją dar nebuvo 
žinoma, kada bus susirinkimas. 
Bus pranešta vėliau. Taip pat 
visa valdyba sveikino nar ius su 
artėjančiomis šventėmis, linkė
dama stiprios sveikatos nau
juose metuose. 

Po susirinkimo buvo visi na
riai pavaišinti geram restorane 
ir visi linksmi skirstėsi, linkė
dami vienas kitam linksmiau
sių švenčių. 

Rožė Didžgalvis 

UŽ B I L I J O N Ą P A R D A V Ė 
PAKRANTE 

Illinois Central geležinkelių 
bendrovė už bilijoną dolerių sta
tybininkams pardavė Michi-
gano ežero pakrantėje esančius 
69 a k r u s žemės, kuri yra į 
š iaurę nuo McCormick rūmų ir 
į vakarus nuo stadiono Soldier 
Field. Nupirko Chicagos Fo-
gelson Properties, Inc. ir čia 
planuoja statyti viešbutį, butus, 
pa ta lpas įstaigoms. 
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— Matu la i t i s š i a n d i e n i r 
ry to j — paskaitą skaitys prof. 
Česlovas Masaitis sausio 29 
dieną Marijos Nek. Prasidėjimo 
vienuolyne palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šventėje. Po paskai
tos grožinis žodis. Jį a t l iks Iza
belė Žmuidzinienė ir dukra 
Antanina. Visi kviečiami daly
vauti ir apie savo atvykimą pra
nešti iki sausio 23 dienos. 

— Dr. Y o l a n d a Ruok iene 
atidarė savo kabinetą 23470 
01ivwood Plaza Dr., Suite 140, 
Moreno Valley, Cal. Gydytoja 
kilme yra iš Clevelando, prieš 
ketverius metus susituokusi Los 
Angeles Šv. Kazimiero bažny
čioje. 

— S p o r t o k lubas „ B a n g a " 
Los Angeles, Cal., džiaugiasi, 
kad lietuvių visuomenės dėka 
galėjo 16 lietuvių sportininkų 
iš Californijos d a l y v a u t i 
žaidynėse Australijoje. Žaidynės 
vyko gruodžio 26-31 dienomis 
prieš Naujuosius Metus. 

— T a u t i n i ų šokių g r u p ė 
„ S p i n d u l y s " Los Angeles ren
gia tradicinį blynų balių vasario 
4 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Bus 
gera vakar ienė, gros geras 
orkestras. 

— P o m p a n o Beach , Fla., 
Marijos Bajorūnienės įsteigtas 
ir vadovaujamas Vasario 16 
gimnazijai rengti būrelis gerai 
veikia. J a m priklauso ne tik 
vietos, bet ir Juno Beach lietu
viai. Per trejus metus gimna
zijai buvo surinkta ir pasiųsta 
1068 dol. 

KANADOJE 
— K a n a d o s Lietuvių katali

kių moterų draugijos Mont-
realio skyrius gruodžio 11d. su
rengė metinę šventę. Šv. Mišias 
laikė klebonas kun. J . Ara-
nauskas, giedojo Aušros Vartų 
parapijos choras. Po pamaldų 
pirm. Genovaitė Kudžmienė 
t r u m p a i a p t a r ė draugi jos 
veiklą. Dr. Dona Gražytė-Ma-
ziliauskienė trumpai aptarė dr. 
Henriko Nagio kūrybos pobūdį, 
o paskui savo eilėraščius skai
tė poetas Henrikas Nagys. Pa
baigoje pirm. G. Kudžmienė 
pakvietė kun. Joną Kubilių 
sukalbėti invokaciją i r visus 
pakvietė vaišėms. 

— Kun. Ed i s B u t r i m a s , Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoje 
kapelionas, per Kalėdų atosto
gas buvo pas savo tėvus, bet taip 
pat vadovavo Toronte adventi
niam susikaupimui Prisikėlimo 
parapijoje, dalyvavo Lietuvos 
kankinių parapijoje bendrose 
kūčiose , a t l a i k ė p a m a l d a s 
Wasagoje . Buvo t a i p pat 
nuvykęs į ateitininkų žiemos 
stovyklą Dainavoje. 

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

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Ra., Lockport, IL 60441 

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

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

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60621 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 




