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

Žinios iš vyskupijų 
Vieni, kurie priešiškai 
nusiteikę 1940 m. sutiko tarybų 
valdžią, turėjo bėgti į Vakarus, 
k i t i , kurie prisidėjo prie 
rezistentų pokario metais, buvo 
nuo visuomenės izoliuoti. Vaiz
dumo dėlei buvo pacituoti pri
sipažinimai, paimti tardymų 
metu iš esančių archyvuose 
bylų,nors vadinamo persitvar
kymo laikais plačiai net ofi
cialioje spaudoje rašoma, kaip 
būdavo išgaunami stalininių 
laikų tardymų parodymai, kaip 
Stalinas net ištikimiausius 
generolus pasodino į teisiamųjų 
suolą ir kaip jo parankiniai 
„teisingai" su pasmerktaisiais 
susidorojo. Kaip Stalino teroro 
auką kun. Vytautas Gustaitis 
nurodė kun. Antaną Mieldažį ir 
pasiūlė jį patį paklausti, kaip jis 
gavo 10 metų kalėjimo už ta
riamą nusikaltimą tarybų val
džiai. 

Kun. Rumšui buvo pareikštas 
priekaištas dėl jo „nereli
ginio" turinio pamokslų. Iš kun. 
P. Račiūno buvo reikalauta, kad 
jis neleistų savo parapijoje dirbti 
nelegaliems kun. Ričardui 
Repšiui ir kun. Jonui Borutai. 

Vykd. k-to pirmininko pavad. 
Makštučio žodžiais tariant, nė 
vienas kunigas, neturįs P. Ani-
lionio duoto pažymėjimo, neturi 
teisės dirbti parapijose. 

Alytaus raj. vykd. k-to pirm. 
pavad. Laukienė pateikė faktus, 
kad ne visi kunigai laikosi 
valdžios nuostatų. Vieni 
netinkamai pamokslauja, kaip 
Kiauklių parapijos klebonas 
Rokas Puzonas, Antanas 
ir Kazimieras Gražuliai , 
Kauneckas, o kiti neklausę 
Šventoriuje stato kryžius, 
statulas, kaip kun. V. Insoda, 
Butrimonių kleb. kun. E. 
Kraujalis, o kun. V. Stakėnas 
netinkamu paros metu rengia 
Kalėdų eglutę su vaikais. 

Šį kartą netylėjo nė vienas 
pranešime paliestas kunigas. O 
kai miesto vykd. k-to pirmi
ninkė Janušauskienė pradėjo 
rodyti naujai statomų rajonų 
maketą, kunigai paklausė, kur 
bus statoma nauja bažnyčia. 
Partijos 11-sis sekretorius 
Aleksandravičius ramino: „Jei 
reikės, tai ir bažnyčia bus..." 
Tuo pokalbis buvo baigtas. 

Šį sekmadienį, rytoj, Vilniuje įvyksta ka tedros iš naujo pašventinimo iškilmės. Iškilmėms 
vadovauja vysk. Julijonas Steponavičius, kuriam po 28 metų tremties leista sugrįžti j Vilniaus 
vyskupų sostą. Vysk. J. Steponavičius yra apaštalinis Vilniaus arkivyskupijos administratorius. 
Čia jį matome viduryje, kai jis buvo atvykęs į arkivyskupo Audrio Bačkio vyskupo konsekracijos 
švente, dešinėje. Kairėje matyti vysk. Juozas Preikšas. Kauno arkivyskupijos apaštalinis 
administratorius. 

Lietuvos demokratų platforma 

Katalikai pasaulyje 
POPIEŽIUS PAS LOTYNUS 

Santo Domingo arkivyskupas 
Lopez Rodriguez pranešė, kad 
popiežius Jonas Paulius II Do
minikonų respublikoje susitiks su 
visais Lotynų Amerikos vysku
pais. Susitikimas įvyks per 
Lotynų Amerikos kraštų vys
kupų konferencijos visuotinį 
suvažiavimą, kur is yra 
rengiamas Amerikos atradimo 
penkių šimtų metų sukakties 
proga. Lotynų Amerikos kraštų 
Bažnyčios ruošiasi labai plačiu 
mastu paminėti šią skaktį. 

AUKA AFGANAMS 
Apaštalų Sosto stebėtojas 

Jungtinių Tautų Organizacijoje 
arkivysk. Martino įteikė sim
bolinę dešimties tūkstančių 
dolerių auką Jungtinių Tautų 
pagalbos fondui afganų tautai. 
įteikdamas simbolinę auką fon
do vedėjui Saddrudin Aga 
Khanui, arkivyskupas Martino 
priminė, kad katalikų Bažnyčia 
jau nuo seniau įvairiais būdais 
teikia afganų tautai žymiai 
konkretesnę pagalbą. Popiežiš
kajai tarybai „Cor Unum" tar
pininkaujant, Apaštalų Sostas 
su viso pasaulio katalikų dosnia 
pagalba siekia padėti afganų 
tautai atitaisyti milžiniškus 
nuostolius, kuriuos Afganista
nui sukėlė dešimt metų užtru
kęs karinis konfliktas. Jung
t inių Tautų organizacija 
numato, kad pagalbos afganų 
tautai plano įvykdymas kainuos 
daugiau negu vieną milijardą 
dolerių. Iki šiol stambiausią 
sumą tam tikslui — šešis šimtus 
milijonų dolerių suteikė Sovie
tų Sąjunga. Tai bene pirmas 
atvejis, kad sovietų vyriausybė 
per tarptautinę organizaciją su
teikia savo įnašą pagalbos fon
dui. 

PREMIJA KARDINOLUI 
Sao Paulo arkivyskupui 

Brazilijoje kardinolui Evaristo 
Arns buvo paskirta valstybinė 
premija už žmogaus teisių gy
nybą. Premijos paskyrimu yra 
įvertinama brazilo kardinolo 
veikla užtariant vargstančiuo
sius ir visuomenės apleistuo

sius, suteikiant jiem pagalbą, 
taip pat ginant visus asmenis, 
kurie dėl savo politinių 
įsitikinimų buvo kalinami 
Tvariniam režimui valdant 
kraštą. Premija už žmogaus 
teisių gynybą buvo Sao Paulo 
kardinolui įteikta gruodžio 8 d. 

KATALIKU KNYGYNAI 
Zairo sostinės Kinšasos prie

miesčių katalikų parapijose 
įsteigti knygynai tampa tikrais 
kultūros centrais, kuriuos vis 
gausiau lanko vietos gyventojai, 
trokštantys pasisemti kultūri
nių žinių ir praplėsti kultūri
nius bei religinius akiračius. 
Šie knygynai suteikia vienin
telę galimybę vietos žmonėm 
susipažinti su įvairiais asme
nybę brandinančiais literatūros* 
veikalais. Knygynus aptarnauja 
pasauliečiai katalikai drauge su 
švento Pauliaus seserimis vie
nuolėmis. Kinšasos priemies
čiuose jau veikia apie dešimt 
tokių knygynų, kurių tinklas 
dabar 3rra plečiamas, skatinant 
jaunimą įsijungti į jų aptar
navimą. 

Vilnius. — Lietuvos Demo
kratų partija, paskelbusi savo 
atsišaukimą lietuviams, kad 
būtų atkurta demokratinė ne
priklausoma Lietuvos valstybė, 
paskelbė ir savo programos 
gaires, kurios yra išdėstytos > 
dešimtyje punktų ir praneštos 
lietuvių visuomenei. LIC gavo 
jų pilną tekstą. 

Dešimt punktų 
1.1918 m. vasario 16 d. nepri

klausomos valstybės aktą 
pripažįstame kaip dokumentą, 
išreiškusi visos tautos valią ir 
davus} pagrindą Lietuvai tapti 
nepriklausoma valstybe pasau
lio tautų bendrijoje. 

2. 1918 m. vasario 16 d. 
nepriklausomos valstybės 
atkūrimo aktas konstatavo ne 
būsimą valstybės santvarką, o 
lietuvių tautos valstybingumo 
atkūrimą politine prasme. 
Tame akte sakoma tik, kad 
būsimoji santvarka turi būti 
grindžiama demokratijos 
principais. 

3. Molotovo-Ribbentropo pasi
rašyti slaptieji protokolai 
sudarė realias galimybes ir 
sąlygas okupuoti ir inkorporuoti 
Lietuvą į TSRS sudėtį. Kitaip 
sakant, panaikinti Lietuvą kaip 
nepriklausomą valstybę '1940 
m. birželio 15 d. buvo iš TSRS 

Provincijolo pokalbis su kardinolu 
Chicago. — Kardinolas V. 

Sladkevičius tebėra Romoje. 
Užvakar kun. V. Rimšelis Mari
jonų provincijolas, su juo susi
siekė telefonu ir turėjo gana ilgą 
pokalbį. Juodu yra iš Kauno 
seminarijos to paties kurso ar
timi draugai. I klausimą, ar 
tinka iš mūsų lietuvių bend
ruomenės atstovams važiuoti į 
Lietuvą Vasario 16 dienos iškil
mėms, atsakymas buvo labai 
raginantis, kad atvažiuotų kas 
tik gali. Vasario 16 bus ypatin
gai minima Vilniuje ir Kaune. 
Kaune bus pašventintas Lais
vės paminklas. Bendruomenės 
atstovai bus priimti su 
didžiausiu džiaugsmu. 

Buvo ir daugiau klausimų, f 
Vilnių kardinolas gyventi 
nepersikels. Vyskupui Julijonui 
Steponavičiui atiduoti Vilniuje 
arkivyskupo rūmai. Laukiama 
greitu laiku naujo vyskupo, 
kuris bus paskirtas vyskupui 
Steponavičiui pagelbininku. \ 

klausimą, ar Vilnius bus pri
skirtas prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos, kardinolas atsakė, 
kadjie tuo tarpu to klausimo ne
kelia, o ką mes iš čia turime 
daryti, tai jau kitas reikalas. 

Kard. V. Sladkevičius nori 
atvažiuoti į Ameriką ir 
aplankyti lietuvius, bet šiemet 
negali atvykti dėl daugybės 
darbų ir įsipareigojimų. I 
klausimą, kokia jo nuomonė 
apie ansamblių, solistų, meni
ninkų kvietimą su pasirodymais 
mūsų išeivijos lietuviams, at
sakymas buvo, kad čia negali 
būti abejonės. Lietuvos meni
ninkai yra pagarsėję Europoje ir 
yra iš tikrųjų didelės meninės 
pajėgos. Ryšių palaikymas šioje 
srityje abiem pusėm yra būtinas 
ir reikal ingas auklėjimui, 
lietuvybės ir taut i škumo 
stiprinimui. Jis sakė, kad jie, 
tėvynėje gyvendami, nori su 
mumis dalintis tuo, ką jie turi 
geriausio ir gražiausio. 

pusės panaudota karinė jėga, 
kuri ir įvykdė okupacijos aktą). 
Jokios revoliucinės situacijos 
Lietuvoje nebuvo, o vyriausybės 
„ k r i z ę " sukėlė svetimos 
valstybės prievarta. 

4.1940 m, rugpjūčio 3 d. TSRS 
galutinai vienašališkai sulaužė 
su Lietuvoj valstybe 1920 m. 
liepos 12 d. pasirašytą sutartį, 
deklaravusią, kad Rusija 
visiems laikams atsisako 
pretenzijų į Lietuvos valstybės 
teritoriją. Šios sutart ies 
atkūrimas turi būti pirmas 
TSRS vyriausybės aktas 
Lietuvos atžvilgiu. 

5. TSRS, okupavusi Lietuvą, 
iššaukė rezistencinį pasiprieši
nimą, kuris tęsiamas įvairiomis 
formomis ir būdais iki šios 
dienos. Šiuo metu Lietuvoje 
pasireiškias politinis, demokra
tinis, nacionalinis judėjimas yra 
vienas būdų atkurti Lietuvos 
valstybingumą demokratinėmis 
priemonėmis. 

6. Visi okupacinės valdžios 
įvykdyti politiniai aktai Lietu
voje yra neteisėt i tiek 
tarptautines teisės, tiek Lie
tuvoje veikusių kaip nepri
klausom'.- valstybės įstatymų 
atžvilgiu Okupacinė valdžia 
savo siek: u s įgyvendino smurtu 
ir prievarta. 

7. Visa atsakomybė už okupa
cinį režimą, jo padarinius visose 
srityse tenka TSRS vyriausybei. 
J i privai • padaryti viską, kad 
tie padar :::ai būtų likviduoti, o 
taip pat emti lietuvių tautos 
pastanga- tiek santykiuose su 
TSRS, ti> k tarptautinėje areno
je, atkuriant Lietuvai savo vals
tybingumą. 

8. Lietuva tiek su TSRS, tiek 
su kitomis valstybėmis siekia 
gerų, draugiškų santykių lygy
bės teis- n m o pagrindu. 

9. Liet . >s demokratinis na-
cionalin - įdėjimas, siekdamas 
atkurti < tuvos valstybingu
mą, ape Joja tiek į TSRS, tiek 
į kitų alstybių sąžinę ir 
teisingumą, savo tikslus nori 
įgyveno" t teisiomis priemo
nėmis i iemokratiniu būdu. 

10. L tuva, atkūrusi savo 
valstybr rimą, tapusi Suvie
nytų N; ių organizacijos nare 
bei įeici m a į Europos laisvų 
valstyb . bendriją, būtų stiprus 
taikos a •storius ir daug prisidė
tų prie fi-ingos politikos įgy
vendini mo tiek Europoje, tiek 
visame pasaulyje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kauno „Žalgirio" krepši
nio komandos Rimas Kurtinai
tis, pasižymėjęs tolimais meti
mais, yra pakviestas vasario 12 
d. dalyvauti Houston, Texas, 
vykstančiose tolimo metimo 
varžybose. Šias varžybas ruošia 
NBA profesionalų lyga prieš po
puliariąsias All-star krepšinio 
rungtynes tarp rytų ir vakarų 
divizijų. Šių varžybų laimėtojai 
laimi ir 10,000 dol. premija. 

— Washingtone AP agen
tūros pranešimu, pulkininko 
Oliver North teisme jau buvo 
parinkta 16 žmonių, kurie turi 
sudaryti prisiekusiųjų komisiją 
iš 12 asmenų ir 6 antrininkų. 
Daugelis jau buvo atmesti, nes 
buvo girdėję apie šią bylą ir 
matę Oliver North televizijoje 
arba skaitę spaudoje. 

— Honolulu ligoninėje buvo 
staigiai padaryta operacija 
buvusiam Filipinų prezidentui 
F. Marcos ir jo padėtis yra labai 
kritiška — laikosi dirbtiniu kvė
pavimu. 

— Venecueloje naujojo prezi
dento inauguracijoje Ameriką 
reprezentavo viceprezidentas 
Dan Quayle kartu su 87 kitais 
valstybių vadais. Su daugeliu 
turėjo susitikimus, bet „išven
gė" pasimatymo su Nikaragvos 
kairiųjų prezidentu Ortega, 
tačiau buvęs prez. Carteris vedė 
su juo pokalbį. 

— I New Delhi atvykęs 
Amerikos ambasados Afganis
tane vedėjas Jon Glassman 
pasakė žurnalistams, jog yra 
galimybė, kad patys afganai 
Kabule nuvers dabartinį 
komunistų prezidentą Naji-
builah. 

— Maskvoje ,,Izvestijos" 
dienraštis savo vedamajame kri-
tikuoja A. Sacharovą už 
pasakymą, kad Gorbačiovui 
gresia pavojus prarasti postą. 

— Paragvajus prezidentas 
Alfredo Stoessner, kuris buvo 
prezidentu nuo 1954 m. buvo 
perversmo keliu pašalintas iš 
pareigų. Žuvo ir 12 žmonių. 
Šiuo metu vyriausiu Paragva
jaus valdytoju pasiskelbė gene
rolas Andrės Rodriguez. kuris 
pažadėjo pilną demokratiją 
įvesti, kai tik tam reikalui 
susidarys palankios sąlygos. 
Prezidentas norėjo gen. 
Rodriguez atleisti į poilsį, 
nežiūrint, kad jo sūnus yra 
vedęs generolo dukrą Martą. 

Tegu Kongresas patikrina 
OSI įstaigos veiklą 

Kodėl OSI vadovybė neišduoda dokumentų 

Nevv Yorkas. Americans for 
Due Process IADP) praneša, kad 
buvęs Baltųjų Rūmų Komuni
kacijos direktorius ir žinomas 
laikraščių kolumnistas Patrick 
Buchanan parašė straipsnį OSI 
reikalu. 

Buchanan aprašo ukrainiečio 
John Demjanjuko gynybos advo
kato Dov Eitan „iškritimą" per 
vieną Izraelio viešbučio penkio
likto aukšto langą tik dieną 
prieš jo numatytus apeliacijos 
argumentus Izraelio Aukščiau
siam Teismui. 

Naujos šeimos viltys 
Buchanan pabrėžia, kad Dem

janjuko šeima turi naujų vilčių, 
nes amerikietis advokatas Wil-
liam VVolf yra pateikęs jiems in
formacijas, kurios rodo, kad 
Izraelio prokurorai yra pribau
ginę liudininkus, nuslėpę iš
teisinamąją medžiagą ir trukdę 
teisėto proceso eigai. Yra 
galimybė, kad tai yra krimina
linis elgesys. Buchanan aprašo 
įvykį, kur iame adv. VVolf 
kontaktavo Treblinkos ,,sur-
vivor'" Richard Glazer, kuris 
dabar gyvena Šveicarijoje ir 
užrekordavo pasikalbėjimą su 
juo. Pokalbio metu, Glazer prisi
pažino, kad Izraelio pareigūnai 
spaudė jį nieko nekalbėti, kol 
neužsibaigs Demjanjuko byla. 

Buchanan rašo, kad R. 
Glazerio pasisakymas yra ypač 
svarbus, nes yra įtartina, kad 
Amerikos Teisingumo departa
mento OSI įstaiga pati apklau-
sinėjo R. Glazer 1979 m. Tačiau, 
Demjanjuko šeimai nėra pasise
kę išgauti jokios apklausos 
užrašų iš OSI. 

Kas darosi OSI įstaigoje? 
,.Kas čia darosi?'" klausia P. 

Buchanan. Demjanjuko šeima 
jau vieną kartą turėjo eiti per 
Amerikos teismus ir kovoti, kad 
OSI išduotų nuslėptą sovietinį 
apklausinėjimą, kuriame buvo 
teigiama, kad Demjanjukas 
buvo Sobibor. o ne Treblinkoje. 
Demjanjuko teismo metu Izra
elyje, mat, visi liudininkai liudi
jo, kad jis buvo Treblinkoje. ,,Ar 
žmogus gali būti dviejose vieto
se tuo pačiu metu?" klausia P. 
Buchanan. 

Pagal Demjanjuko žento Ed 
Nishnic informaciją, OSI atsi
sakė išduoti gynybai dviejų 
Treblinkos buvusių tarnautojų 
— Kurt Franz and Franz Sucho-
mel pasisakymus, kuriuose tei
giama, kad Demjanjukas nėra 
,,Ivanas Žiaurusis". Naujai 
atrastame 1978 m. laiške ra
šoma, kad ,.Ivanas Žiaurusis" 
buvo išsiųstas į Triestą. Italiją ir 
..tikriausiai sušaudytas". 

P. Buchanan mano. kad yra 
tik trys priežastys, kodėl OSI 
medžiagos neišduoda gynybai: 
1. Tokios medžiagos dabar nėra 
ir niekuomet nėra buvę OSI 
bylose. Jei taip. tai OSI turėtų 
taip ir pasakyti. 2. Šie doku-

— Washingtone prez. Bu 
shas, Valstybės sekretorius 
Baker rekomendavimu, paskyrė 
demokratą Bernard Aronson, 
kuris palaiko Nicaragvos par
tizanus. Valstybės departa
mento sekretoriaus asistentu 
Lotynų Amerikos kraštams. 

— Lyric Opera Chicagoje 
baigė savo 34 sezoną su 
Rossinio operos ,,Tancredi" 
spektakliais. 

mentai iš Demjanjuko bylos 
dokumentų buvo išimti. 3. OSI 
laiko paslėpę išteisinamąją me
džiagą. Jei antra ar trečia 
galimybė yra teisinga, tada 
Demjanjukas gali būti didesnė 
auka, negu Alfred Dreyfus. 

OSI bendravimas su KGB 
P. Buchanan reikalauja, jog 

OSI sustotų „žaisti žaidimus ir 
kad naujasis vyriausias pro
kuroras Richard Thornburgh 
jiems įsakytų susitvarkyti. Jis 
siūlo Kongresui viešai atskleis
ti OSI darbus ir atimti OSI 
kontrolę iš tų žmonių, kurie per 
praėjusius 10 m. yra OSI valdę, 
kaip savo privačią karalystę. 

Paskatinimui, P. Buchanan 
cituoja rumuną pabėgėlį Ian 
Pačepą. kuris savo knygoje 
.,Red Horizons" aprašo, kaip 
jam buvo įsakyta Nikolai Cau-
sescou sufabrikuoti bylą prieš 
Amerikoj gyvenantį rumunų 
arkivyskupą Valerian Trifą. 
Pačepa teigė, kad visi jo įsaky
mai tam darbui atėjo iš KGB. 
.,Jei KGB jau prieš 15 metų 
fabrikavo bylas prieš antiko-
munistus, tai kiek kartų OSI 
rėmėsi sovietais nuo to laiko?" 
— klausia Buchanan. 

Kolumnistas taip pat ragina 
Kongresą pažvelgti į Arthur 
Rudolph bylą. A. Rudolph buvo 
vokietis raketų gamybos 
pirmūnas, kuriam buvo atimta 
Amerikos pilietybė ir kuris 
buvo išsiųstas į Vokietiją be 
jokios pilietybės. Buchanan 
rašo, jog Vakarų Vokietija rado. 
kad OSI kaltinimai prieš jį buvo 
visiškai be pagrindo ir jį pilnai 
išteisino. Jo vokiečių pilietybė 
buvo jam sugrąžinta. 

Seimą kreipėsi į Kongresą 
Demjanjuko šeimos įsteigtas 

Gynybos Fondas tiesiogiai 
kreipėsi į kiekvieną Amerikos 
Kongreso narį sausio pradžioje 
su 4 prašymais. Pirmiausia, jie 
nori, kad Kongreso nariai susi
siektų su Amerikos Vyriausiu 
Prokuroru Richard Thornburgh 
ir prašytų išduoti išteisinamąją 
medžiagą. Šeimai rūpi. kad 
Thornburgh asmeniškas dėme
sys būtų atkreiptas į jų prašymą 
ir kad jis nenukeliautų į OSI 
rankas. Antra, jie ragina, kad 
bet koks atsakymas, gautas iš 
Teisingumo departamento, būtų 
atsargiai peržiūrimas Kongreso 
narių. Trečia, jie prašo, kad 
Senatas ir Atstovų rūmai nutar
tų, kad tariamų nacių teis
muose būtų sudarytos krimina
linės bylos, kaip kad daroma 
kituose pasaulio kraštuose. 

KALENDORIUS 
Vasar io 4 d.: Audriejus. 

Gilbertas. Joana, Arvilė, 
Vydmantas, Girkantė. Andrius, 
Gustas, Veronika. 

Vasario 5 d.: Agota, Abra 
omas, Arminas, Birutė . 
Gaudvinas. 

Vasario 6 d.: Teofilis, Darata, 
Alkis, Živilė. Titas. 

Vasario 7 d.: Užgavėnės. 
Ričardas. Romualdas. Jomante. 
Mozė, Vildaugas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:08. 
Temperatūra šeštadienį 24 1., 

sekmadienį 15 1 . pirmadienį 12 
1. antradienį 15 1. 
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PALAIMINTASIS GRĮŽTA 
TIK SAVŲJŲ PRIIMTAS 
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 

mirties sukaktyje 
KĘSTUTIS TRIMAKAS 

Tautos didvyriai nėra vien 
minėjimams. Ir šventieji — ne 
vien altoriams. Jie yra tautoms, 
iš kurių jie kilę. Jie prašoka 
savo tautas, bet grįžta j jas, jei 
savieji juos įsileidžia. Jie su
grįžta juos kelti savo dvasia. 

Taip yra ir su palaimintuoju 
arkivysk. Jurgiu Matulaičiu, 
kilusiu iš mūsų tautos. Jokia 
kita tauta negali jo pasiglemžti. 
Tik mes patys galime jo nepri
imti — į savo tarpą. Tada jis 
liktų tik ant altoriaus, iš 
Dangaus nebesugrįžęs į savųjų 
tarpą. Jo mirties sukaktis 
sudaro progą jį prisiminti. 
Tačiau tik mūsų pačių kasdie
nybė įrodo, ar jo idėjomis bei 
idealais gyvename. 

1927 metais nei pats arkivys
kupas , nei lietuvių t au ta 
nežinojo ir nenujautė, kad jis jau 
buvo pribrendęs Dangui. 
Mėnesį prieš savo mirtį jis taip 
prabilo į jaunimą, iš visos 
Lietuvos suvažiavusį į Kauną: 

„Dideli veikalai negimsta be 
aukos ir kentėjimų, be pasi
aukojimo ir kantrybės, be 
meilės". 

Taikė jis tuos žodžius Lietuvos 
jaunimui. Mintyje jis turėjo 
žmonijos atpirkėją Kristų ir di
dįjį Jo išganymo veikalą. Bet 
tais pačiais žodžiais jis apibū
dino ir savo gyvenimo veikalą, 
lydimą nuolatinės aukos bei 
kančios, ta ip greit jau 
besibaigiantį. 

Taip, bet arkivyskupas galvo
jo ne apie save, o apie Kristų, 
kurio pavyzdį jis visuomet turė
davo prieš savo akis: Tad ir 
jaunimui patarė : „Prisi
minkime sau brangiausiąjį pa
vyzdį Kristų... Jis pirmas yra to 
idealo auka. Jis sudegė to idealo 
liepsnose ant Kalvarijos kalno". 

Klausėsi arkivyskupo kalbos 
šviežias, žalias atgimstančios 
Lietuvos jaunimėlis. Ne viską 
suprato, tik kai ką nujautė — ar
kivyskupas kalbėjo iš gilaus 
įsitikinimo..., nes, „niekur 
kitur, o tik Jėzuje Kristuje yra 
mūsų išganymas", todėl visą 
gyvenimą jis buvo ieškojęs „ne 
kas savo, bet kas Kristaus". 

Visą savo gyvenimą... jis 
turėjo ypatingą globėją... Ketve
rių metų — jis prarado tėvą. 
Dešimties metų — neteko 
motinos. Liko našlaičiu. Tačiau 
Dangiškoji Motina stojo tėvų 
vieton. Kas besužinos, kada pra
sidėjo jaunojo Jurgio Matulaičio 
meilė Marijai? Vėliau gyvenime 
išsiveržė jo padėka: 

„Ačiū Tau, Viešpatie, kad 
suteikei ypatingus meilės jaus
mus prie švč. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo. Seniau sunkiai 
man ta malda ėjosi. Dabar taip 
saldu prie Jos kojų puolus mels
tis ir maldoje skendėti". Paty
ręs Jos artimą globą, Jai pavedė 
atkurtą Marijonų vienuoliją ir 
įsteigtas Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seseris. 

Kuo tas ramaus veido vyras 
gyveno? Kas jam buvo svarbu, 
kai stojo kunigų seminarijon, 
kai mokėsi, paskui mokė kitus, 
profesoriavo, ruošė kursus 
socialiniais klausimais, or

ganizavo katalikų darbininkų 
sąjungą, rašė į lietuvių pogrin
džio spaudą dar rusų caro lai
kais, skaitė paskaitas, sakė 
pamokslus... kai Vilniaus 
vyskupo pareigose stengėsi būti 
ganytoju visiems — lietuviams, 
lenkams, gudams... ir kai lankė 
lietuvių išeivių parapijas 
Amerikoje... ir kai ruošė 
konkordatą tarp naujosios Lie
tuvos vyriausybės ir Šventojo 
Sosto? 

Kas jam buvo svarbu? Jis pats 
tvirtino: „O Šventoji Katalikų 
Bažnyčia, tikroji Kristaus ka
ralystė žemėje, mano labiausiai 
numylėta". Gyvi žmonės, 
tikėjimu pripažįstantys Kristų 
— štai ko arkivyskupas Ma
tulaitis siekė, kuo gyveno ir kuo 
džiaugėsi. 

O jis pats? Kokią užduotį jis 
matė sau pačiam? Jis maldoje 
prašė: „Jei valia prašyti, tai 
duok, Viešpatie, kad aš būčiau 
Tavo Bažnyčioje nelyginant ta 
mazgotė, kuria viską valo, o 
suvartoję, meta šalin... Tegul ir 
aš taip..." 

Mazgotė Bažnyčiai valyti... o 
suvartojus, išmetama... Taip 
apie save galvojo Jurgis 
Matulaitis. Net būdamas 
vyskupu ir popiežiaus nun
cijum, jis nesijautė ponu, o 
žmonių tarnu. Tad dėlto nuolan
kiųjų Išaukštintojas jį palai
mino. 

Pašauktas į dvasinį darbą, 
Jurgis Matulaitis tvirtino: „Pir-
mon eilėn aš tarnauju Bažny
čiai, nes esu jos kunigas..." Ta
čiau tuoj pridėjo: „Bet manau, 
kad ir Lietuvos nenuskriaudė, 
o nuostabiai ją praturtino kaip 
tik dėl to, kad jis pirmiausia 
tarnavo Bažnyčiai. 

Nebuvo jokios abejonės: šalia 
Bažnyčios, jis mylėjo Tėvynę, 
buvo visiškai atsidavęs savo 
krašto žmonėms. Lietuvos 
Tarybos raginamas sutikti tap
ti Vilniaus vyskupu, jis jautė, į 
kokią sunkią padėtį jis būtų pa
statytas šiose pareigose. Tačiau, 
nuodugniai apsvarstęs, jis su
tiko: „Jeigu Lietuvai reikalinga 
mano auka, aš neatsisakau..." 

Vėliau, lenkams užėmus 
Vilnių, priverstas pasitraukti, 
arkivysk. Matulaitis, kaip po
piežiaus pasiuntinys, ruošė 
konkordatą tarp Vatikano ir 
Lietuvos vyriausybės. Įsi
traukęs į tą darbą, atidėliojo 
apendicito operaciją. Staiga 
apendicitui trūkus, medicininė 

P a l a i m i n t a s i s a r k i v y s k . J u r g i s M a t u l a i t i s . 

STUDENTŲ STOVYKLA 
NERINGOJE 

Studentų ateitininkų stovykla 
„Rogutės" prasidėjo antrą Kalė
dų dieną, Neringos stovykloje, 
Vermonte. Suvažiavo būrys 
jaunimo iš Kanados, JAV-bių, 
Pietų Amerikos, net iš Lietuvos. 
Vieni atvažiavo slidinėti,kiti pa
bendrauti ateitininkų tarpe, o 
dar kiti labai domėjosi kaip iš 
tikrųjų veikia Amerikos ir 
Kanados lietuviškasis jau
nimas. 

Trys dienos buvo paskirtos sli
dinėjimui, o dvi — paskaitoms 
ir diskusijoms. Buvo ir aukšto 
lygio slidinėtojų, ir tokių, kurie 
iki tada pripažino tik vieną 
būdą leistis nuo snieguoto kalno 
— automobiliu. Bet visi kaip-
nors užsikėlė ir nusileido; diena 
praėjo be tragiškų nelaimių. 

Programos diskusijas vedė ir 
informacijas suteikė seselė Igne, 
kunigas Saulaitis ir daktaras 
Štromas. 

Dr. Štromas kalbėjo apie Lie-

pagalba neišgelbėjo. Jis mirė 
1927 m. sausio 27 d. 

Palaimintasis Matulaitis kilo 
iš mūsų tautos, bet ją prašoko 
savo didvyrišku atsivėrimu 
Dievo tikrovei. Tas atsivėrimas 
Dievui — tai dvasia, kuria jis 
pasirengęs dalintis, iš dangaus 
grįždamas į mūsų tarpą. Jam 
nereikia garbintojų, nei gynėjų 
nuo kitų tautų kėsinimosi į jį. 
O reikia užsidegančių ta pačia 
dvasia, kaip jis — įtikėti Dievu, 
pasišvęsti Kristui, pasivesti 
dangiškajai Motinai, pamiršus 
savo siaurus reikalus, tarnauti 
kitų gerovei, steigiant Kristaus 
karalystę žemėje, atpažinti, kur 
ir kada „Lietuva reikalinga 
aukos". 

Tada Palaimintasis grįš į savo 
tautą — į mūsų tarpą. Su nauju 
Dievo palaiminimu. 

tuvos istoriją bei dabartinę jos 
padėtį. Nors jis visą dieną 
praleido su kursantais, niekam 
to neužteko; daugelis turėjo dar 
klausimų, būtume galėję ilgiau 
su dr. Štromu kalbėtis. 

Kunigas Saulaitis pravedė 
religines ir įvairių temų disku
sijas. Su juo pradėjome ruošti 
trumpus vadovėlius apie atei
t ininkų veiklą, principus, 
ideologiją, kad pasiųsti Lietuvos 
„naujiems" atei t ininkams. 
Aišku, kad jie ne nauji, bet 
norime padėti šios organizacijos 
atnaujinimo žygyje. Seselė Igne 
su mumis praleido savaitę, {vai
riai prisidėjo prie programos ir 
pravedė pratimus, kurių tikslas 
buvo žmogui geriau save 
suprasti. Tuo būdu galime pra
dėti suprasti ir prisiartinti prie 
Kristaus. 

Vakarais turėjome ir šokius, 
ir susikaupimą, vaidinimėlių 
vakarą ir liaudies dainų vaka
rėlį. Susikaupime turėjome 
progą apmąstyti praėjusius 
metus, kaip priėmėme visus 
sprendimus, kaip tai pakeis 
ateitį, dėl ko esame dėkingi. Po 
Naujų Metų šv. Mišių išėjome į 
lauką vėl trumpai susikaupti. 
Tai buvo labai įspūdinga: Ne
ringos namelių langai žvakėmis 
žibėjo, žvaigždės mirgėjo, sugie
dojom „Lietuva brangi". 

Po šio paskutinio susikaupimo 
— trumpas talentų vakaras, o 
tada šokiai ir Naujų Metų su
tikimas. Kursantų tarpe buvo 
viena mergaitė atvykusi iš 
Kauno. Su ja buvo labai įdomu 
kalbėti apie Lietuvos jaunimą, 
jų norus, troškimus. Ji stebėjosi, 
msų meile tėvynei, kurią net ir 
ne visi buvo matę. 0 mes ste
bėjomės jos dvasine stiprybe ir 
ištverme. Kursų eigoje visi 
supratome, kad žinome, jog visi 
turime tą patį norą — laisvę 
tėvynei. A Budrytė 

Moksleivių a te i t in inkų Kun. A. Lipniūno kuopos sus i r inkime. Iš k.: Tauras Gaižutis, Raminta 
Bilutė. Mar ius Polikait is . R imas Gaižutis ir Vaiva Vygan ta i t ė . 

Nuotr. Rūto*. Mu-'<nvt*s 

REKOLEKCIJOS-
SUSIKAUPIMAS 

AtL'itininkijoje nuo seno vy
rauja graži tradicija, kad 
neapleidžiant savo parapijoje 
vykstančių rekolekcijų, dar 
būtų ir atskiros susikaupimo 
dienos - ruošiantis didžiai at
pirkimo šventei — Velykoms. 

Šiemet dvasinio susikaupimo 
diena Į vyks kovo 18 d. Atei
tininkų namuose — Lemonte. 

Pradžia — 9 vai. ryto ir baig
sis šv. Mišiomis vakare. Šios ga-
veninio meto dvasinės kelionės 
dienos konferencijas sakys kun. 
Jonas Staškus (jaunas, ener
gingas Lietuvos Kankinių par. 
klebonas iš Mississauga — prie 
Toronto). 

Tema: „Atgimimas Eucharis
t iniam Kr i s tu i " . Lietuvos 
vyskupai kviečia visą Lietuvą ir 
tuo pačiu mus visus į dvasinį 
atsigaivinimą Kristuje. Tai 
gerai sutampa su Ateitininkų 
principais ir šūkiu. Tad, eidami 
drauge su mūsų sesėmis bei 
broliais pavergtoje tėvynėje, 
atsigaivinime ir patys. 

Kviečiami ir laukiami visi 
lietuviai, ne tik ateitininkai, į 
šį gavėninį susikaupimą. Būtų 
gražu, kad mes kuo gausiau 
jame dalyvautume, jungdamie
si su pavergtaisiais tėvynėje. 
Tai mūsų parama ir solidaru
mas su visa tauta. 

„Dieve... duok mums... kad 
Tavo atpirkimo vaisių nuolat 
savyje jaustume", (iš Mišių 
maldos) 

Kviečiami registruotis jau 
dabar, skambinant J. Damušie-
nei, telef. 460-8001, arba O. 
Abromaitienei: 257-6675. 

REKOLEKCIJOS 
MOKSLEIVIAMS 

Rekolekcijos moksleiviams 
ateitininkams kovo 12 d. vyks 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Rekolekcijas ves jaunas kunigas 
iš Lietuvos. 

CHICAGOS ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ VALDYBA 

Pranešama, kad naują iš
rinktą Chicagos ateitininkų 
sendraugių valdybą sudaro: 

Jadvyga Damušienė — pirmi
ninkė, 

Valerija Žadeikienė — sekre
torė, 

Aldona Juozevičienė — iždi
ninkė, 

Arūnas Liulevičius — vaka
ronių organizatorius, 

Irena Polikaitienė ir Marytė 
Saliklienė — renginių vadovės 
ir 

Kazys Pabedinskas — spe
cialiems reikalams. 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS 

4149 W. 63rd St. 
Tol. 735-7709 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

D R . R A M U N Ė M A C I E J A U S K A S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Htckory Hiite 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

D R . V I U U S M I K A I T I S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

217 E. 127 St. - Lement, IL S043* 
Priklauso: Palos Cornmunrty Hospita) ir 

Sitver Cross Hosortal 
Valandos pagal susitarimą 

T1. 217-22— 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . 767-7575 
57B0 Archer A v*. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

D R . U N A S A . 8 I D R Y S 

AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 
2 6 3 6 W . 71 st St rs«t 

Susitarimui: treč.. ketv., šešt. 
4 3 6 - 5 5 6 8 

Ofs. tel. 586-3166; nmmų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

•745 W M I 63rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt. 3-6; 

£p<.tadieniats pagal susitarimą 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu, straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel . — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

ML ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olyropu Fielcs, I I I . 

Tel. 744-0033 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEM BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2434 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-92M 

507 S. GHbsrt. LaGrengs, IL 
Tai. 352-44*7 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Ta i . 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0047; arba 240-0581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0445 So. Putaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 «t. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel . 471-3300; rez. 442-8287 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

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

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaeki Road. Te l . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzte 
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 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago. IL 
Te l . 478-2112 

9525 S 79th Ave , Htckory Hills. IL 
Te l . 508-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber CMropractfc — 
5S22 S. Wotf Rd. 

Weetem Springs. "-
2 4 0 4 0 0 0 

Valandos pagal susitarimą 

rel. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4150 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
iSskyrus treč šešt 12 iki 4 vai. popiet 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, M. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Te l . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Roberts Rd., Hickory Kilt*. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2818 W. 71 at St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DU. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchtgan Ava. , Surte 324 Ir 
5835 S. Pulaeki Rd., Chicago. IL 

Tai . 500-2000 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81at Street 

M. R f 7-1100; 
Reztd. 385-4811 

Dr. Tumaaonio kabinetą p e r a m * 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 at Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2484 We*t 71 et Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2838 W 71 st. St., Chicago. M. 
Tel . : 436-0100 

11800 Southwest Htgtroay 
Paloa Heights, 18. 80483 

(312) 381-0220 (312) 381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2050 W. 83rd Street 

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

Kabineto tel . 778-2880, rez. 448-5541 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S . C 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Aust m) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 585-7758 



Mažos pastangos — 

DIDELI 
LAIMĖJIMAI 

Ateinančią savaitę pradėsime 
gavėnios laikotarpį su pelenų 
pabarstymu. Prieš tai atšvęsime 
Užgavėnes kaip galime triukš
mingiau, bet jos jau neturės 
tos reikšmės, kaip seniau turėjo. 
Gavėnia jau neturi tų didžiųjų 
pasninkų, kurie buvo verti 
Užgavėnių. Vienu ar kitu būdu 
turėsime atsiminti, kad šalia 
mūsų yra daug žmonių, kurie 
negalės švęsti Užgavėnių, kurie 
gavėnios laikosi visą laiką. 
Vienus prie to privedė ligos ir fi
ziniai negalavimai, kitus gal 
asmeninės nelaimės, trečius 
vieši nusikaltimai, nepriklausą 
nuo tų žmonių norų. Dažnai juos 
paveikė politinės sistemos, 
aplinkos prabanga, valdžios ne
tvarkingumas ir nepaisymas 
savo piliečių reikalų. 

Pelenais galvos pasibars-
tymas ar pabarstymas bažny
čioje tėra tik simboliškas veiks
mas išreikšti nuolankumą prieš 
žmones ir prieš patį save. Tai 
yra tik ženklas, kuris neparodo 
kelio į žmonių vidaus gyvenimą, 
į reikalingą pagalbą. O pagalbos 
reikalingų yra net ir tada, kai 
daugelis vaikščioja pelenais iš-
teptom kaktom. Šiuo atveju 
prisimintina apaštalo Pauliaus 
žodžiai Korinto krikščionims: 
„dabar pasilieka tie trys daly
kai, tikėjimas, viltis, meilė; 
tačiau didžiausias tarp jų yra 
meilė" (1 Kr. 13, 13). 

Prieš gavėnios pasninkus la
biausiai reikia prisiminti, kad 
jie dabar dėl įvairių aplinkybių 
nėra tokie, kurie vargintų_ 
žmones. Tai nereiškia, kad 
krikščionis, geras žmogus, nors 
ir pagonis, neturėtų daryti gerų 
darbų savo artimui iš meilės, 
kurios reikalavo Kristus, kurią 
vėliau priminė visi apaštalai ir 
krikščionybės herojai — 
šventieji. Aplinkui kiekvieną 
yra daugelis artimų ar ne taip 
artimų, kurie laukia iš mūsų 
pagalbos, suraminimo, paguo
dos, ligoje aplankymo, skausme 
atjautimo. Tas socialinis ryšys 
su savo artimu, su bet kuriuo 
žmogumi, arčiau gyvenančiu 
ar darbe sutinkamu, turi būti 
paskatas jį gavėnioje labiau 
atjausti. 

Organizuota Lietuvių Bend
ruomenė jau pradėjo tiksliai 
rūpintis vargšais ir paliegusiais. 
Kartais nereikia jiems fizinės ar 
materialinės pagalbos, bet dau
geliui senatvėje reikia dvasinės 
šilimos, nuoširdaus atjautimo, 
galėjimo su savaisiais būti ir sa
vuose matyti patį save. Šv. Au
gustinas savo De Civitate Dei 
(Dievo miestas) veikale sako: 
„žmogus yra kažkoks tarpi
ninkas tarp gyvuliško ir an
geliško. Gyvuliškas jame yra 
neprotingas ir mirtingas, prie
šingai, angelas jame yra pro
tingas ir nemirtingas. Žmogus 
yra viduryje tarp jų: mažesnis 
už angelus, aukštesnis už 
gyvulius, nes iš vienos pusės 
turi mirtingumą, iš kitos — su 
angelais protą" (IX. 13). Jame to 
paties šv. Augustino žodžiais 
yra „Dievo paveikslas". 

Dievo paveikslą turime ma
tyti kiekviename žmoguje, net 
ir blogame. Jis nenustoja to 
panašumo ir paveikslo, pagal 
kurį yra sukurtas, bet tik 
sutepa jį taip, kad jo nebegalima 
įžiūrėti. Tačiau niekas mūsų 
nepaskyrė teisėjais jokio žmo
gaus. Juo labiau neturime teisti 
kito žmogaus vidaus gyvenimo, 
jo nusikaltimų, išskyrus tas 
įstaigas, kurios tam pasiruošu
sios ir paskirtos. 

Kiekvienas krikščionis turi 

savo artimo atžvilgiu įvykdyti 
meilės įsakymą. Tai didesnis 
dalykas už tikėjimą ir viltį, 
kurios yra dorybės tik žemėje. 
Gavėnia ir primena, kad mes 
savo artimui esame skolingi, 
kaip esame skolingi gerų darbų 
savo Kūrėjui. Tik per savo 
artimą galime įrodyti meilę 
Dievui. Juk ir Dievas veikia į 
žmones tik per žmones. Juo 
labiau tegali tai daryti žmogus 
žmogiškomis pastangomis. 

Pelenų diena tik primena, kad 
gavėnia prasideda, kad reikalin
ga daryti atgailą, nes kiekvie
nas žmogus nusikalsta savo 
Kūrėjui. Gavėnia taip pat 
primena, kad ji nėra tik Kris
taus prisikėlimo šventės lau
kimas, bet ir gerais darbais pri
dengimas savo gyvenimo žemė
je, kad jis būtų žmogiškai ver
tas, kad žmogus būtų pana
šesnis į angelus. Tie geri darbai 
yra daromi savo aplinkoje, 
savose sąlygose, savo darbuose. 
Kartu turime rūpintis, kad ir 
organizuotai padėtume pagal
bos reikalingiems. 

BAŽNYČIA TARP 
LAIKO IR AMŽINYBĖS 

L. TULABA 

Kadaise palaimintasis arkiv. 
Jurgis Matulaitis rašė, kad, 
praeidami pro kryžių, nusi
imame kepurę, juo labiau 
turime daryti prieš žmogų, nes 
jis yra ne simbolis, o tikras 
Dievo paveikslas. Socialiniai 
rūpesčiai pradėti ir lietuvių išei
vių tarpe jau nuo seniau, stei
giant prieglaudas, slaugymo 
namus, dabar socialinį aprūpi
nimą, kaip yra Chicagoje ar 
Clevelande Amerikoje, kaip yra 
Toronte ar Hamiltone Kanado
je. Tai konkretus rūpestis ne tik 
ligoniais ar paliegusiais, ne tik 
neturtingais ir nelaimių pri
spaustais, bet ir senais, be 
šeimų, be namų ir be paguodos. 
Jeigu ir turi namus, bet neturi 
savo artimų žmonių, paguoda ir 
suraminimas yra balzamas, 
kurio reikia vyresnio amžiaus 
žmogui. 

Prieš gavėnią ir gavėnioje 
kaip tik yra proga daugiau pa
galvoti, kaip stipriau ir geriau 
susiorganizuoti, kad tie sociali
niai patarimai nebūtų tik pa
tarimai, bet tikri veiksmai ar
timui padėti. Artimas nėra tik 
šalia mūsų gyvenąs, bet ir tas, 
kuris nedrįsta pagalbos prašyti, 
kuris yra toliau. Jį galėtų 
aplankyti bent retkarčiais 
socialiniu gyvenimu besirūpi
nantieji. Jei anksčiau mes 
galėjome sakyti tik apie jaunus 
ateivius, tai to negalime sakyti 
jau dabar, kada kapinėse yra di
desni skaičiai, negu vaikščiojan
čių miestų gatvėmis. Niekas ne
gali girtis savo jaunyste, nes 
labai greitai amžius bėga ir jė
gos mažėja — reikės pagalbos, 
paguodos ir tiems, kurie dabar 
dar gali Užgavėnes triukšmin
gai švęsti ir Pelenų dieną tik 
simboliškai paminėti. 

Socialinis gyvenir as išeivijoj 
pradeda ryškėti, pradeda rody
ti savo formas viešame gyve
nime. Bet jį reikia plėsti. Juo 
toliau, juo reikės daugiau 
pastangų ir daugiau jėgų 
reikalingus pagalbos aprūpinti. 
Viena reikia jau gavėnios pra
džioje sau ir savo artimui 
pasakyti, kad tas artimui meilės 
darbas reikalauja tik mažai 
pastangų, mažai įsitempimo, o 
rezultatai dideli, laimėjimai yra 
ne tik dabartinėms, bet ir atei
ties kartoms. Apie tai reikia ne 
tik mąstyti, bet tuo reikia gavė
nią ir įprasminti, kad lietuvių 
tarpe nė vieno neliktų be paguo
dos. 

Pr . Gr. 

Pastaruoju metu spaudoje 
daug rašoma apie kardinolų ko
legiją. Klausiama, ar nebūtų 
pravartu atšaukti dekretą, ku
riuo buvo patvarkyta, kad kar
dinolai, sulaukę 80 metų, neda
lyvautų konklavoje. Progą davė 
prieš Kalėdų šventes kardinolo 
A. Rossi visiems kardinolams 
pasiųstas laiškas. Jame nurodo
ma, jog Šv. Tėvas tuo tarpu nėra 
nusistatęs atšaukti Pauliaus VI 
paskelbtą dekretą „Ingraves-
centem aetatem", kuriuo buvo 
nustatyta, kad konklavoje galės 
dalyvauti tik tie, kurie dar nėra 
sulaukę 80 metų. Kodėl toks 
laiškas? Įvairiai spėliojama. 
Tikriausiai kai kurie kardinolai 
bus kreipęsi į popiežių Joną 
Paulių II, prašydami atšaukti 
minėtąjį Pauliaus VI dekretą ir 
leisti visiems be išimties kardi
nolams dalyvauti popiežiaus 
rinkimuose. 

Galima nuostatus keisti 
Kardinolas A. Casaroli pa

klaustas atsakė, jog amžiaus ri
bojimas nėra dogma, todėl dek
retas galįs būti atšauktas. Bet 
priminė, jog patvarkymas, dar 
palygint naujas, ir jį popie
žius paskelbė po ilgo ir kruopš
taus svarstymo. Vadinasi, galė
tų būti atšauktas taip pat tik po 
kruopštaus svarstymo. 

Dekreto istorija mažai kam ži
noma. Po Vatikano II susirinki
mo popiežius buvo veikiamas, 
ypač iš kairės, nedelsiant dary
ti pakeitimų Bažnyčios santvar
koje bei veikloje. Tarp galimų 
pakeitimų buvo siūlyta ir 
reikalauta apriboti Bažnyčios 
darbuotojų amžių, neišskiriant 
nė kardinolų. Spaudimas buvo 
intensyvus, bet nebūtinai ėjo iš 
Šv. Dvasios įkvėpimo. Iš tikrųjų 
buvo siekiama „demokratizuo
t i" Bažnyčią, ją tvarkyti, tar
tum būtų vien žemiška, žmogiš
ka institucija. Neapsižiūrėta, 
kad atsistojamą ant klaidingo ir 
pavojingo kelio. Mat, Bažnyčia 
nėra demokratinė, o teokratinė 
institucija. Bažnyčia yra misti
nis Kristus. Ji yra valdoma 
paties Kristaus per Šv. Tėvą. 
Kunigystė nėra profesija, o pa
šaukimas, kuris eina iš Dievo. 
Dievas pašaukia, tik Dievas gali 
atimti ir atima su mirtimi. Štai 
kodėl kunigystė negali būti 
ribojama laiko, nes paeina iš 
Dievo ir yra amžina „pagal Mel-
chizedeko pavyzdį". 

Kai kurie kardinolai, ypač L. 
Sunens, bandė siūlyti, kad į 
konklavą renkant naują popie
žių būtų kviečiami ne tik kardi
nolai, bet ir vyskupų atstovai, 
išrinkti atskirų kraštų vyskupų 
konferencijų. Tačiau Šv. Dvasia 
apsaugojo Bažnyčią nuo tokio 
pavojingo žingsnio. Paulius VI 
buvo abejojęs. Kardinolas G. 
Siri, gavęs audienciją, priminė 
popiežiui, jog kardinolai eina į 
konklavą, būdami atsakingi tik 
prieš Dievą, o jei būtų įsileisti 
vyskupų konferencijų atstovai, 
jie būtų sąlygojami tų, kurie 
juos rinko. Tuo būdu neišven
giamai įeitų į konklavą pasaulio 
dvasios veikimas bei įtaka, o 
pasaulio dvasia dažniausiai yra 
priešinga Šv. Dvasios veikimui. 
Sis argumentas įtikino Paulių 
VI ir jis atmetė siūlymą į konk
lavą kviesti vyskupų atstovus. 

Atmetęs siūlymą į konklavą 
kviesti vyskupų atstovus, popie
žius norėjo parodyti siūlytojams 
savo prielankumą dviem nuolai
doms: sutiko riboti kardinolų 
amžių ir drauge padidinti jų 
skaičių ir antra — nusprendė 
įsteigti vyskupų sinodą. 

1970 metais buvo paskelbtas 
dekretas „Ingravescentem aeta
tem". Juo buvo patvarkyta, kad 
į konklavą nebus kviečiami kar
dinolai, kurie bus sulaukę 80 
metų. Buvo taip pat paskelbta, 
kad kas treji metai bus šaukia
mas vyskupų sinodas svarstyti 
įvairiems sielovados klausi
mams. 

Konklavos klausimas iškilo, 
nes jis yra opus. Tikime, kad 
konklavoje per kardinolus vei
kia Šv. Dvasia, ir naujas popie
žius yra išrenkamas Šv. Dvasios 
įkvėpimu. Bet jei Dievas kai 
kuriems kardinolams leidžia 
gyventi daugiau kaip 80 metų, 
tai kodėl šv. Dvasia negalėtų 
veikti juose ir perjuos, kaip per 
visus kitus, kurie yra jaunesnio 
amžiaus. Dviejų tūkstančių 
metų istorija liudija, kad popie
žiai sėkmingai valdė ir valdo 
Bažnyčią, sulaukę net gilios 
senatvės ir peržengę 80 amžiaus 
metus. Nebuvo atsitikimo, kad 
dėl ligos ar senatvės kuris nors 
popiežius būtų negalėjęs eiti 
savo pareigų. Šv. Dvasia juos 
įgalino sėkmingai vadovauti 
Petro Laivui. Taigi Šv. Dvasia 
tikriausiai gali veikti ir kar
dinoluose, nepaisant kokio am
žiaus būtu Juk Dievui nėra 

negalimo dalyko. Dekretas 
„Ingravascentem aetatem" ga
li būti atšauktas, kaip tai 
aiškiai pareiškė kardinolas A. 
Casaroli. Juk ir vyskupai daug 
kur atšaukia potvarkius, pagal 
kuriuos kunigus, sulaukus tam 
tikro amžiaus, vertė eiti pensi
jon, nors dar buvo pajėgūs 
dirbti. 

Ryšiai su komunis tų 
valdomais k raš ta i s 

Kardinolas A. Casaroli impro
vizuotame pokalbyje su žurna
listais sausio 22 dieną trumpai 
nusakė š>r. Sosto santykius su 
komunistų valdomais kraštais. 

Paklaustas, ar Vatikanas pri
ims Gorbačiovą, kai jis rudenį 
lankysis Italijoje, atsakė, jog Šv. 
Sostas laiko atviras duris ir 
priima visus, kurie prašosi būti 
priimami. Jis išreiškė viltį, kad 
Gorbačiovui pasisektų nugalėti 
visus sunkumus ir pasiekti 
tikrų laimėjimų, kuriais visi 
galėtų džiaugtis. 

Čekoslovakijos reikalu kard. 
Casaroli priminė, jog šiuo metu 
vyksta Romoje neoficialūs pasi
tarimai su Pragos delegacija, 
kuriai vadovauja viceministeris 
Jankų. Yra vilties, kad bus gali
ma pasiekti kai kurių palengvi
nimų Bažnyčios gyvenime. 

Dėl galimybių užmegsti diplo
matinius santykius su Lenkijos 
vyriausybe kardinolas A. Casa
rol i pareiškė, jog nieko 
konkretaus nėra pasiekta. Ry
šių palaikymas vyksta dviem 
keliais: per vyskupus ir tiesio
giniais kontaktais diplomatiniu 
keliu. Kardinolas pabrėžė, kad 
Lenkijos vyriausybė ir vyskupai 
yra gana jautrūs, kas liečia 
formą. 

Su Kuba Šv. Sostas turi diplo
matinius santykius. Neseniai 
yra paskirtas naujas nuncijus 
arkiv. Munoz, kuris ilgus metus 
dirbo Vatikano Valstybės sekre
toriate. Veikiama per vietinius 
vyskupus. Šis tas pasiekta. Tiki
masi pasiekti daugiau, užtikri
nant didesnę tikėjimo ir bažny
tinės veiklos laisvę. 

Lietuvoje pasikeitimai 

Sausio 25 d. atvyko į Romą 
kardinolas V. Sladkevičius. Jį 
atlydėjo vysk. V. Michelevičius. 
Apsistojo Šv. Kazimiero kolegi
jos patalpose. Aerouoste juos pa
sitiko, be kolegijos vadovybės, 
arkiv. J. Bulaitis, Marijonų 
generolas kun. D. Petraitis ir 
daugumas Romoje gyvenančių 
lietuvių dvasiškių. 

Paskutinės žinios iš Lietuvos 
yra džiugios. Padėtis tautiniu ir 
religiniu atžvilgiu pasikeitė 
tiek, kiek sunku buvo tikėtis. 

fc« Rimties valandėlei 

MALDA IR NUOLANKUMAS 
Dabar pažvelkime į muitinin

ką ir jo maldą. Tas stovėjo 
atokiai ir nedrįso nė akių 
pakelti į dangų, tik mušėsi į 
krūtinę maldaudamas: „Dieve, 
būk gailestingas man nusidė
jėliui". Jis stovi atokiai, reiškia 
šventyklos kamputyje, o ne 
viduje, viešoje vietoje, kur 
stovėjo fariziejus. Jo akys 
nuleistos į žemę, jis nedrįsta jas 
pakelti į dangų, jaučiasi nusi
dėjęs, todėl maldauja tik vieno: 
Dieve, būk gailestingas man 
nusidėjėliui". 

Muštis į krūtinę reiškia pa
brėžti, kas yra viduje, širdyje. 
Tai prisipažinimo, kaltumo 
išorinis ženklas. Fariziejus savo 
maldoje dairosi į kitus, juos tei
sia, smerkia, o muitininkas 
žvelgia tik į save, tik į savo vidų 
ir jaučiasi nusidėjėliu. Todėl ir 
jo prašymas vienintelis: „Dieve, 
būk gailestingas man nusidė
jėliui". 

Ir kokia iš tų dviejų skirtingų 
maldų išvada9 Muitininkas išė-

Grąžinamos religinės ir tauti
nės šventės. Atstatomi tautiniai 
paminklai. Atlietuvinami gat
vių pavadinimai. Pradeda veikti 
ateitininkai. Nauji valdžios pa
reigūnai teikia daug pozityvių 
vilčių tautiniu ir religiniu 
atžvilgiu. Laukiama, kad visos 
Lietuvos vyskupijos turės savo 
vyskupus. Ta:gi ir Vilkaviškio 
vyskupija gaus savo ordinarą, 
kuris vyskupijos centrą turės ne 
Vilkaviškyje, o Marijampolėje. 
Žodžiu, yra pagrindo džiaugtis 
ir naujų vilčių turėti. 

Kovo 8-11 dienomis Vatikane 
Šv. Tėvas ir kurijos atsakingi 
kardinolai kalbėsis su Jungti
nių Amerikos Valstybių vysku
pų konferencijos atstovais. 
Pakviesti 35 arkivyskupai. J ie 
atstovaus visiems Amerikos 
vyskupams. Bus svarstomi 
jautrūs klausimai, kurie liečia 
religinį, socialinį ir kultūrinį 
krašto gyvenimą. Tikriausiai 
bus nurodyta, į ką vyskupai pir
moje eilėje turėtų kreipti savo 
dėmesį ir veiklą, būtent ne tiek 
į žemiškus, socialinius klausi
mus, kiek j tikėjimo principus, 
į Evangelijos autentišką skel
bimą, rūpinantis geriau dva
siškai ir moksliškai paruošti 
kunigus. Žodžiu, bus paskatin
ti bažnytinį gyvenimą atgręžti 
daugiau Į Dievą, o ne į žmogų, 
kaip tai iki šiolei neretai vyko 
priešingai. 

jo iš šventyklos nuteisintas, 
gavęs atleidimą, o fariziejus ne 
tik nebuvo išteisintas, bet savo 
netikusia malda dar labiau 
nusikalto, nes joje paniekino ir 
pasmerkė kitus. Palyginime 
nesakoma, kad fariziejus dėl 
tokios maldos buvo pasmerktas, 
o tik, kad jis Dievui nepatiko 
dėl jo išdidumo. Dievui labiau 
patinka atgailojančio nusidė
jėlio nuolankumas, negu išdidus 
teisingumas. 

Tai, ką Kristus pasakė apie 
palyginimo veikėjus fariziejų ir 
muitininką, dabar taiko vi
siems: „Kiekvienas, kuris save 
aukština, bus pažemintas, o 
kuris save žemina, bus išaukš
tintas". Tas bus išaukštintas 
ar pažemintas nereiškia pasau
lio pabaigos sprendimą, bet yra 
dabarties bendroji tiesa, kuri 
vyksta kiekvienu laiku. Išdi
dumas veda j pražūtį. Viešpats 
Jėzus, prisiimdamas žmogaus 
kūną, visu savo gyvenimu rodė 
nuolankumo pavyzdį. Tą, kas 
save aukština, bus pažemintas, 
o kas save žemina, bus išaukš
tintas, — kartoja nuolat savo 
pamokinimuose. Jis save rodė 
sektinu pavyzdžiu: „Mokykitės 
iš manęs, nes aš romus ir nuo
lankios širdies" (Mt.ll,29>. 

Jeigu nuolankumas yra reika
lingas visuose mūsų santykiuo
se su Dievu, tai juo labiau rei
kalingas maldoje, kada stojame 
prieš Dievą kaip nusidėjėliai ir 
nuo jo priklausantys kūriniai. 
To neturėjo fariziejai, kuriuos 
ne kartą Viešpats papeikė, barė. 
Viešpats gerai žinojo fariziejų 
mokslą apie teisingumą ir jų 
pasididžiavimą, niekinant 
kitus. Dėl to išdidaus savęs 
garbintojo pavyzdžiu paėmė 
fariziejų. Kaip pavyzdį fariziejų 
išdidumo galima matyti iš 
rabinų mokslo. Talmude 
skaitome tokią vietą: „Joachi 
sūnus rabbi Simeon pasakė: 
„Visas pasaulis nieko nevertas 
prieš 30 teisingųjų, tokių, kaip 
mūsų tėvas Abraomas. Jei tik 
trisdešimt būtų, jų tarpe esu aš 
ir mano sūnus. Jei tik dvide
šimts būtų —jų tarpe aš ir mano 
sūnus. Jei tik dešimt būtų, jų 
tarpe aš ir mano sūnus. Jei būtų 
tik penki —jų tarpe aš ir mano 
sūnus. Jei tik du pasaulyje būtų 
teisingieji, tai būtų aš ir mano 
sūnus. Jei tik vienas — tai 
būčiau aš". Su tokiu mentali
tetu kovojo Kristus, mokyda
mas nuolankumo. 

J.V. 

BALTASIS BANGINIS 
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Apačioje kajutėje gulėdamas, Ahabas nieko negir

dėjo ir, kai auštant įkopė ant denio, Flaskas am viską 
papasakojo. Kapitonas kurčiai nusijuokė ir ;šaiškino 
tą reiškinį. 

Tos uolėtos salelės, pro kurias laivas p-a plaukė, 
buvo lankomos daugybės ruonių ir kai kur;u jaunik
liai netekę savo motinų ar kai kurios motinos, prara
dusios savo vaikus, išniro j paviršių netoliese laivo ir 
sekė iš paskos, žmogišku balsu verkdamos ir 
raudodamos. Tačiau toks išaiškinimas kitus dar labiau 
prislėgė, nes daugumas jūreivių ryšium si; ruoniais 
puoselėja savotiškus prietarus, kilusius ne tik dėl jų 
ypatingų balsų, kai pergyvena kokią nelaime. bet taip 
pat ir dėl jų beveik žmogiškos apskritų gai u išvaiz
dos ir pusiau inteligentiškų veidų, kai iškyla i pavir
šių netoliese laivų. Jūroje ne vieną kartą ru< n i ai buvo 
palaikyti žmonėmis. 

Įgulos nuojautos buvo patvirtintos likimv ^ ieno jos 
nario dar tą patį rytą. Prieš auštant tas vyri.- atsikėlė 
iš hamako ir įkopė į savo pastovį ant didž jo stiebo 
tiltelio. Ar dėl to, kad dar nebuvo visiška; prabudęs 
(kartais jūreiviai lipa į stiebą pusiau miegodami), tikra 
yra tai, kad, neilgai jam išstovėjus sargybo. • pasigir
do riksmas ir krintančio kūno triukšmas. Pa-u-ius akis 
j viršų, jūreiviai pamatė žemyn bekrintanč i mėklą, 
o jas nuleidę — baltus burbulus jūros mėlynėje. 

Gelbėjimosi plūdė, pailga plona statinaite, buvo 

numesta nuo denio užpakalio, kur visados kabojo, pa
klusni išmislingai spyruoklei. Tačiau iš vandens neiš
niro jokia ranka ją pagriebti, o kadangi saulė jau ilgą 
laiką kaitino statinaitę, taip buvo perdžiūvusi, kad da
bar iš lengvo pradėjo prisipildyti vandens ir ji, jūrei
viui įkandin, nugarmėjo į dugną, tartum norėdama tap
ti jam pagalve. 

Taip pirmas „Peąuodo" žmogus, įkopęs į stiebo 
viršūnę, norėdamas pastebėti Baltąjį Banginį jo paties 
pamėgtam lauke, nuskendo bedugnėje. Bet tuo metu 
nedaugelis apie tai pagalvojo. Iš tikrųjų tuo įvykiu per 
ne lyg nesijaudino, nes jį laikė ne būsimos nelaimės 
skelbėju, bet jau išpranašautos nelaimės įvykdymu. Ir 
pareiškė, kad dabar jau žinojo priežastį ano laukinio 
riksmo, praeitą naktį girdėto. Tačiau ir vėl žmogus iš 
Mano salos tai paneigė. 

Dabar reikėjo kuo pakeisti gelbėjimosi plūdę ir 
Starbuckas gavo įsakymą tuo pasirūpinti. Bet negalė
jo rasti pakankamai lengvos tam reikalui statinaitės, 
o karštligiškam įkarštyje beartėjančios kelionės kri
zėj visus erzino bet koks tiesiogiai nesurištas su jo galu
tiniu tikslu darbas. Ir jeigu ne Queequegas, būtų galu
tinai atsisakę kuo kitų užvaduoti prarastą plūdę. Lau
kinis, keistais ženklais, davė suprasti, kad jo karstas 
gali pavaduoti plūdę. 

— Iš karsto padaryti gelbėjimosi plūdę? — drebė
damas sušuko Starbuckas. 

— Iš tikrųjų keista — pritarė Stubbas. 
— O gal nebūtų taip bloga — pastebėjo Flaskas. — 

Dailidė lengvai gali perdirbti. 
— Atneškite, nes neturime nieko kito — tarė Star

buckas, kurį laiką liūdnai tylėjęs, o paskui dailidei davė 
reikiamus nurodymus. 

XC. „Peąuodas" susitinka su „Rachele" 

Kitą dieną pamatėme didelį burlaivį „Rachele", 
beplaukiantį tiesiai į „Peąuodą", kurio visos kartys 

buvo aplipusios jūreiviais. Tuo metu „Peąuodas" 
plaukė gana dideliu greičiu, bet kai iš pavėjinės pusės 
atlėkė prie to plačiasparnis svetimas laivas, jo išdidžios 
burės supliuško, kaip tušti sprogę burbulai ir bet kokia 
gyvybės apraiška apleido pažeistą kevalą. 

— Blogos žinios! Jis atneša blogas žinias! — 
šnabždėjo senas jūreivis iš Mano salos. 

Pirm nei kito laivo kapitonas, stovėjęs laivo 
užpakalyje su garsiakalbiu rankoje, gavo progą 
viltingai pasisveikinti, pasigirdo Ahabo balsas: 

— Ar esate matę Baltąjj Banginį? 
— Taip. vakar. O jūs ar esate matę besisukulio-

jančią ant bangų valtį? 
Dusindamas savyje džiaugsmą, Ahabas atsakė nei

giamai į šį netikėtą klausimą ir jau būtų noriai pri
plaukęs prie svetimo laivo, kai pamatė, kad pats sve
timas kapitonas, sulaikęs savo laivą, paliepė nuleisti 
valtį. Netrukus jo valtis pristojo prie mūsų laivo ir kapi
tonas įkopė ant denio. Ahabas tuojau jį atpažino: tai 
buvo nantuketietis, tačiau nepasikeitė įprastiniais 
pasisveikinimais. 

— Kur jis buvo? Ar jo neužmušet?... Ar jo 
neužmusėt? — sušuko Ahabas. prisiartindamas priėjo. 
— Kaip tai įvyko? 

Pasirodo, kad dieną prieš tai, trims valtims besi
vejant banginių būrį, kuris jas atitolino nuo laivo 
kokias keturias ar penkias mylias, staiga netoliese 
išniro iš vandens balta nugara ir kakta Siautulingojo 
Diko. Tada tuojau buvo nuleista ketvirtoji valtis, atsar
ginė, pati greičiausioji. kuriai po smarkių lenktynių 
su vėju pavyko prilaikyti banginį, bent taip galvojo 
žmogus, stovėjęs stiebo, bokštelyje. Po to žvalgas matė 
sumažėjusią mažytę valtį, paskui greitą blykstelėjimą 
putojančio balto vandens, o po to nieko daugiau. Iš to 
buvo sprendžiama, kad, kaip dažnai atsitinka, 
kliudytas banginis greičiausia pabėgo kartu su 
svo persekiotojais. ( B u g d a u g i a u ) 
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HORIZONTAI 
J A V P R E Z I D E N T O 
I N A U G U R A C I J A I R 

L I E T U V A 

Sausio 19-22 d. į VVashingto-
ne įvykusias naujojo JAV prezi
dento G. Busho inauguracijos iš
kilmes buvo suvažiavę tūkstan
čiai, o per televiziją j a s stebėjo 
milijonai amerikiečių ir k i tų 
šalių žmonių. Per Amerikos 
Balso radiją dalinai t ransl iuo
jamos inauguracijos iškilmes 
girdėjo ir tūkstančia i Lietuvos 
gyventojų. 

Kasdieninės Amerikos Balso 
laidos į Lietuvą transl iuojamos 
ir 12 valandą dienos Washingto-
no laiku. Lietuvoje t a d a būna 6 
ir 8 vai. vakaro. Sausio 20 d. 
naujojo Amerikos prezidento 
inauguracijos ceremonija prasi
dėjo lygiai 12 vai. Tuo pat metu 
į eterį buvo paleista ir Amerikos 
Balso antroji dieninė laida lie
tuvių kalba. Matyti, kad lietu
vių redakcija jau turėjo prezi
dento Busho priesaikos ir inau
guracinės kalbos t eks tus anglų 
kalba ir prieš pat laidą suspėjo 
išsiversti į lietuvių kalbą. Tuo 
metu, kai Bushas a n t Kapito-
l iaus laiptų kartojo priesaikos 
žodžius, jie lietuvių kalba eterio 
bangomis lygiagrečiai su angliš
ka is jau plaukė j Lietuvą. Po to 
prasidėjo G. Busho inauguraci
nė kalba ir ji žodis žodin sekant 
angliškąjį tekstą ir kar ts nuo 
kar to tiesiog į eterį paleidžiant 
angliškus prezidento t a r i amus 
žodžius, per Atlantą p laukė 
Baltijos krantų l ink ir t e n 
Lietuvoje skambėjo netrukdoma 
jokių valdžios specialiai paleistų 
zirzeklių, nes jau ku r i s l a ikas 
A m e r i k o s Balso l a i d o s 
netrukdomos. 

Tuo p a č i u m e t u s t e b i n t 
televiziją ir klausant Amerikos 
Balso laidos, susidarė nepap
rastai malonus įspūdis ž inant , 
kad j iškilmes tą pačią minu tę 
jungiasi ir Lietuva, vis lab iau 
nus ikra tan t i Maskvos jungo. 

Š a u n ū s i r n e 
t a ip š a u n ū s b a l i a i 

Inauguracijos iškilmių proga 
3-4 dienas didžiosiose salėse ir 
viešbučiuose Washingtone vyko 
daug oficialių ba l ių . \ k a i 
kuriuos iš jų už bilietą t eko 
mokėti iki 1,500 dol. asmeniui . 
Žinoma, turtingų respublikonų 
piniginėms tai buvo nesunkia i 
pakeliama našta ir visuose šau
niuose baliuose salės buvo per
pildytos. 

Tuo tarpu suvažiavę l ietuviai 
respublikonai su savo draugais 
a m e r i k i e č i a i s š e š t a d i e n i o , 
sausio 21 d., popietę susir inko 
Amerikos valstybės departa
mento pareigūno Lino Kojelio 
naujai atremontuotose Victo-
rian stiliaus namuose VVashing-
tone. Trijų valandų laikotarpiu 
per L. Kojelio namus perėjo ir 
čia buvo pavaišinti keliasdešimt 
svečių: amerikiečių įva i raus 
rango pareigūnų ir taip pa t 
l ietuvių. Vieni iš jų buvo 
s u v a ž i a v ę į i n a u g u r a c i j o s 
iškilmes, kiti gi vašingtoniškiai 
— Lino draugai bei pažįstami. 
Kaip ir visada, čia buvo Lino 
tėvai — Elena ir Juozas Kojeliai, 
inž. V7. Vidugiris ir kiti kalifor-
niškiai, jų tarpe ir Washingtone 
gyvenanti Baltųjų rūmų parei
tum- R Bareikaitė. Buvo J A V 
pulk K. Oksas su dukra iš 
C'hicagos, Jonas Urbonas su 
žmona iš Detroito. Iš Clevelan-
do Ingrida Bublienė net pasi
d ž i a u g ė , kad j i v i e n a m e 
v a k a r y k š č i u ba l ių t u r ė ju s i 
laimes pašokti su prezidnto 
Rusho sunūmi Jeffu Ingridą 
pavadinau laimes vaiku, nes ji 
prie visų priena: ir prie popie
žiau- VVashingtone b»-i Vatika
ne, ir prie kardinolų, ir prie 
prezidentu, o dabar štai šoko ir 
su naujojo prezidento sūnumi . 
noi-s .JAV Lietuvių Bendruome

nes pirmininko rinkimuose lai
mė ją ir apleido, kai teko gar
bingai pralaimėti dr. A. Razmai. 

Pas L.Kojelį buvo pirma pro
ga pasimatyt i ir su Lietuvos 
konsularinės tarnybos nariais, 
atvykusiais į Lietuvos pasiun
tinybę Washingtone pirmajam 
suvažiavimui per 20 metų. Čia 
buvo užsukęs Lietuvos gen. 
k o n s u l a s New Yorke A. 
Simutis, Lietuvos gen. garbes 
konsulas Chicagoje V. Kleiza, 
garbės konsulas Los Angeles V. 
Čekanauskas ir gen. garbės 
konsulo Kanadoje dr. J. Žmui-
dzino padėjėjas H. Lapas su 
simpatiška savo žmona. Taip 
pat buvo ir Lietuvos diplomati
jos šefas dr. S. Bačkis su žmona. 

VISŲ KONSULŲ 
P A R E I G O S P A N A Š I O S 

Priėmime pas L. Kojelį su 
Lietuvos konsulais ilgiau nete
ko pasikalbėti, nes rytojaus 
dieną Lietuvos pasiuntinybės 
reikalų vedėjos M. Samatienės 
Lietuvos atstovavo St. Lozorai
čio vardu buvom pakviesti į pa
siuntinybėje rengiamą susiti
k imą su čia suvažiavus ių 
konsulų proga. Buvo pakviesta 
apie 30 lietuviškų organizacijų 
pirmininkų, radijo ir spaudos 
atstovų, latvių ir estų svečių. 
A t v y k u s i u s pa s i t i ko ir su 
Lietuvos konsulais supažindino 
St. Lozorai t is ir jo žmona 
Danielė. Ka r tu buvo ir buvęs 
šeimininkas dr. S. Bačkis su 
žmona. 

Besisvečiuodami sužinojom, 
kad vakar konsulams praneši
mus padarė Informacijos centro 
Wash ing tono b iu ro vedėjas 
Viktoras Nakas ir Jungtiniam 
Pabaltiečių komitete dirbanti 
G i n t a P a l u b i n s k a i t ė , abu 
jaunosios kar tos atstovai. Taip 
pat į diskusijas buvo įsijungę ir 
Estijos bei Latvijos diplomatai 
— Jakson ir Dinbergs. 

Besisukiodamas tarp svečių, 
Lietuvos gen. konsulą Chicagoje 
V. Kleizą paklausiau, kas šiame 
suvažiavime, ku r Vacys daly
vavo pirmą kartą, buvo svars
toma? V. Kleiza ta ip atsakė: 

— Pirmiausia svarstėm kas
dieninius einamuosius ir ad
ministracinius reikalus, toliau 
apžvelgėm dabart inius įvykius 
Lietuvoje , k a i p j ie įtakoja 
pasaulio nuomonę. 

Čia gen. konsulas pridūrė, 
kad paskutiniu metu ameri
kiečių v i suomenė rodo itin 
didelį susidomėjimą visu tuo, 
kas vyksta Pabaltijy. Jam kelis 
ka r tus teko turė t i pasikalbėji
mus su amerikiečių spauda. 

Lietuvos garbės konsulas Los 
Angeles Vytautas Čekanauskas 
pareiškė: 

— Šiuo metu jautriausia tema 
yra paskutiniai įvykiai Pabal
t i jy . J u o s paana l izavom, 
bandėm atspėti ateitį, sutarti 

Los Angeles prityrę skautai su sava'vadovu (kairėje) Jonu Kulikausku 

Lietuviai Californijoj 

„KRIKŠTO VANDUO" 
L O S A N G E L E S S C E N O J E 

Krikščionybės Lietuvoje su
kakties minėjimo proga jau ir 
Los Angeles teatro mėgėjai 
turėjome progą pamatyti šią 
premijuotą Anatolijaus Kairio 
dramą, kurios premjera nese
niai įvyko Chicagoje. Veikalą 
scenoje parodė L.A. Dramos 
s a m b ū r i s , r ež i suo jan t i r 
sceniškai apipavidalinant išra
dingajam Petrui Maželiui. 

Nelengva susumuoti šio spek
taklio įspūdžius, apimančius 
t iek daug sričių: kalbinį grožį, 
vaidybą, drabužių puošnumą, 
apl inkos dekora tyv i škumą . 
Spaudoje jau buvo puikus spek
taklio įvertinimas, taigi nerei
k ia kartoti komplimentų, gal 
geriau pasiliksiu prie kelių 
nuosavų minčių. 

dėl veiklos metodų laisvajam 
pasaulyje, surasti bendrą Lie
tuvos diplomatinės^, tarnybos 
nuomonę, kurios visi turėtu
mėm laikytis ir kuri būtų pri
imta plačiosios lietuvių vi
suomenės. 

Tai pasakęs, konsulas V. Če
kanauskas dar pridūrė, kad 
,,skirtumo tarp garbės ir kar
jeros konsulo bent Los Angeles, 
vieninteliam Jungtinių Ameri
kos Valstybių mieste, kuriame 
reziduojame visų trijų Pabalti
jo valstybių konsulai, nėra, nes 
visi atliekam tuos pačius dar
bus: teikti informaciją ir re
prezentuoti savo kraštui. 

Tuo tarpu suvažiavimą su
kvie tęs L ie tuvos a t s tovas 
Washingtone ir prie Šv. Sosto 
St. 
Lietuvos nepr 
suvereniteto, atsakė: 

— Nėra jokių kompromisų. 
Mes esame už visišką Lietuvos 
nepr ik lausomybę . Lietuvių 
tau ta to nori, t u r i teisę į 
nepriklausomybę, ir tuo keliu 
mes turime eiti. 

Bendras įspūdis, — ta i , kad 
spektakl is nebuvo drama, gi 
t e k s t a s bū tų ger iau t i k ę s 
pompast iškai operai. Atrodė, 
kad ma ta i „Aidą" be chorų ir 
arijų, be minių ir kareivių. 
Girdėjau, kad tos minios sce
narijuje buvo įrašytos, bet iš kur 
jas gausi ir kaip sutalpinsi kuk
lioje keliolikos metrų parapijos 
scenoje? Tad gal ir teliko išeitis 
- deklamacija. Puplika išsinešė-
me skir t ingus įspūdžius. Mėgs
tantieji pompą buvo sužavėti, gi 
augint i kunigaikščių pagarbos 
dekadoje buvome nuliūdę, gir
dėdami savo praeities viešpa
čius tik besiginčijančius dėl val
džios, žemių, moterų ir pirme
nybių. Viešpačius, kurių var
dais puošiame savo universite
tus , draugijas, krikštijame vai
kus. Žinia, istorijos faktų ne
pakeisi, o priešininko kraujas 
visais laikais buvo pigus. Dabar 
jį lieja gatvėse kasdien dėl daug 
mažesnių gėrybių, taigi, žmo
guje nedaug kas pasikeitę. 

O kr ikš tas , kurį švenčiame? 
Scenoje j is pristatomas t ik ka ip 
politinė priemonė, neišvengia-. 
mybė, žemaičiuose jį nukel iant 
ne dėl tautos pasirinkimo, bet 
dėl motinos kunigaikšt ienės 
įgeidžio. Su tauta, kaip seniau, 
taip ir dabar, nesiskaitoma. 

Iš praeities stiprybę semian
tis, s iūlau geriau mesti žvilgs
nį } šiandienos rūpesčius, rašyti 
scenai veikalus, kurie prabil tų 
į augančią ir dabar staigiai savo 
identitetu susirūpinusią jaunuo
menę. Siūlau kalbėti šiandienos 
k a l b a , ugdyt i v i l t į , o ne 
nusiminimą. Ar to pas iekė 
„Krikšto vanduo?" 

R K V 

gimsta ir pereitų metų bėgyje 
pati išsikovojo tiek daug, ko 
prieš metus nė spanuote nesap
navome. Užtat ir bijome, kad 
laisvėjimas ir naujos viltys 
nesužlugtų. 

Visų Lietuvos įvykių pasek
mėje Nepriklausomybės šventės 
minėjimai išeivijoje tu r i būti 
ypatingai prasmingi, paskati
nantys mus visus naujiems ir 
sunkesniems darbams padėti 
Lietuvai a tgau t i pilną laisvę. 

Philadelphijos Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba, 
kaip t ik ir rūpinasi suruošti 
t ikrai įspūdingą minėjimą su 

visai kitokia programa. Nepri
klausomybės šventės renginių 
tvarka bus: visose trijose lie
tuviškose parapijose atnašau
jamos šv. Mišios už Lietuvą; Šv. 
Kazimiero parapijoje vasario 12 
d. 10:30 vai. ryto; Šv. Jurgio 
parapijoje — vasario 19 d. 11:30 
vai. ryto ir Šv. Andriejaus 
parapijoje — vasario 19 d. 10:30 
vai. ryto Lietuvių kalba laiko
mos sumos metu. Šv. Andrie
jaus parapijoje giedos Vytauto 
Maciūno vadovaujamas choras 
ir solistė Rasa Krokytė, orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti 
su savo vėliavomis, moterys 
pasipuošti taut iniais rūbais ir 
įsijungti į procesiją. 

Vasario 12 d., sekmadienį, 
6:30 vai. vak. Philadelphijos 
k l a s ik inės muzikos s to t i s 
WFLN-FM (banga 95.7) trans
liuos specialią programą anglų 
kalba apie Lietuvą. Jau 21-ri 
metai, kai ši plačiai klausoma 
stotis skiria nemokamą pusva
landį „public service" tikslu. 
Tokį stoties patarnavimą išrū
pino LB apylinkės valdyba. 
Visuomenė yra kv i eč i ama 
klausyti JAV LB Kultūros tary
bos šiam pusvalandžiui paruoš
tą programą ir la iškučiais 
padėkoti stoties vadovybei: Mr. 
David Conant, WFLN-FM Ra-
dio Station, 8200 Ridge Ave., 
Philadelphia, PA 19128. 

Iškilmingas Vasario 16-tosios 
minėjimas — akademija bus 

sekmadienį , vasario 19 d. 2 vai. 
p.p. Lietuvių namuose, Li thu-
a n i a n Music Hali , 2715 E. 
Al legheny Ave., prie pa t I 95 
A l l e g h e n y i š v a ž i a v i m o . 
P a g r i n d i n ę ka lbą p a s a k y s 
Lietuvos a ts tovas Washingtone 
S t a s y s L o z o r a i t i s . M e n i n ę 
p rogramą at l iks Philadelphijos 
t au t in ių šokių grupė „Aušr inė ' ' 
v a d o v a u j a m a E i m u č i o Ra-
džiaus. Philadelphijos Dramos 
s ambūr i s a t l iks Julijos Dan-
t ienės paruoštą ir režisuojamą 
montažą — poezijos ir spaudos 
i š t r a u k ų p y n ę , d e d i k u o t ą 
a t g i m s t a n č i a i L i e t u v a i . Į 
montažą į t rauktos visos ka r tos 
nuo vyriausių iki pačių ma
žiausių šeštadieninės mokyklos 
mokinukų . Įėjimas į minėj imą 
nemokamas , tačiau bus renka
mos aukos Lietuvos la isvinimo 
r e ika l ams . Po minėjimo Lietu
vių namuose esančiame Kul tū
ros cent re bus pr iėmimas pro
gramos dalyviams, garbės sve
č iams ir visuomenės pabendra
v i m a s su Lie tuvos a t s t o v u 
Stas iu Lozoraičiu. P r i ė m i m e 
norintieji dalyvauti yra prašomi 
iš anks to įsigyti kvie t imus pas 
LB apyl inkės valdybos n a r ę M. 
Sušinskienę telefonas 927-2467. 
Pr iėmimo auka 8 dol. asme
niui. Tikimasi, kad Philadelphi
jos ir jos apylinkių l ie tuviai 
gausiai dalyvaus visuose Nepri
klausomybės šventės minėjimo 
renginiuose. 
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Lozoraitis paklaustas dėl M Ū S Ų K O L O N I J O S 
uvos nepriklausomybes ir ^ 

Philadelphia, PA 
VASARIO 16-TOSIOS 

M I N Ė J I M A S 

Po labai daugelio metų Vasa-
Rytojaus dieną konsulai su rio 16-toji bus minima su nepap-

Lietuvos a t s tovu lankės i rastu džiaugsmu, viltimi, o kar-
valstybės departamente. tu ir baime. Pavergta t a u t a at-

f\^| micllcind Feder ai 
•MBBr Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEYV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

BDC t=J 
(XM*0£UC 
LEN0ER 

INTERN ATIONAL 
INDUSTRIES 

Jke, International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

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 — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE jZkifrai^ 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, Valentino dienos, Vasario 16. Velykų ar bet 
kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į namus. 

Kreipkitės — atsakysime Į visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberto Road 

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

INTERNATIONAL 3 G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Maskva 1 nkt, Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt. gegužės 12-25 d 
i i Čikagos: $2,267.00 Ii New Yorko: 2 ,157 .00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. 

I i New Yorko: $2,386.00 
Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d. 

I i New Yorko: $2,186.00 
Kaunas 3 nkt.. Viena 3 nkt., liepos 13-28 d. 

I i New Yorko: $2,386.00 
Kaunas 3 nkt.. Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 

I i New Yorko: $2,256.00 
Kaunas 1 nkt, Viena 3 nkt.. rugpjūčio 10-25 d. 

I i New Yorko; $2,386.00 
Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d. 

I i New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt.. VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt.. rugsėjo 14-spalio 2 d. 
I i Čikagos: $2,648.00 I i New Yorko: $2,536.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupes) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ. KURIOSE GALI BŪTI VIENA, KITA PAPILDOMA VIETA. G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS | MUS. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS NILU, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272 

8901 

8902 

8903 

8904 

8905 

8906 

8907 

8908 

I i Čikagos; $2,496.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt. 
I i Čikagos: $2,296.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 7 nkt. 
I i Čikagos: $2,496.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., 
I i Čikagos: $2,366.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt.. 
I i Čikagos: $2,496.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., 
I i Čikagos: $2,366.00 

!&v 



Redaguoja dr. K. A. Dagys 

AMERIKOJ IR TAIP 
ATSITINKA 

Kad geriau suprastumėm 
amerikiečių ekonomiją, pa
svarstykim tokį vieną atvejį: 
Mažoje Texas vietovėje buvo pa
statytas tiltas. Žmonės nutarė, 
kad turint tiltą reikia ir sargo 
jj prižiūrėti. Kažkas pasiūlė, 
kad sargui gal reikėtų mokėti 
algą, todėl reikia pasamdyti 
buhalterį. Šis pasiūlė, kad jei 
yra buhalteris, reikia ir kasi
ninko. Tada pasirodė, kad 
reikalingas ir administratorius, 
kuris jiems duoįų įsakymus. 
Gyventojai pasamdė ir jį. 

Tuo metu kongresas nubal
savo sumažinti lėšas ir buvo 
reikalas atleisti vieną tarnau
toją. Nutarė atleisti tilto sargą. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. vasario mėn. 4 d. 
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Iš senų raštų 
MANDAGUMO PAMOKYMAI 

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

Mandagumas — tai toks 
gražus, tiesiog romantiškas, ma
giškas žodis. Juo gali visko įsi
gyti, ir jis kaulų nelaužo, sako 
kinai. Liet. enciklopedijoj man
dagumu vadinamas sugebėji
mas t inkamai vartoti kon-
vencionalines socialinio 
santykiavimo formas. Taip ir 
turėtų būti, kur tas žodis links
niuojamas. Visai kas kita, anoj 
pusėj: Tarybinėj enciklopedijoj 
žodžio „mandagumas" iš viso 
nėra. (Ta proga verta paminėti, 
kad paėmus į rankas T. 
enciklopedijos tomą visi mano 
turį reikalą su kinietiška 
knyga. Viršelio jerogrifai, žino
vų tv i r t in imu, kinietiškai 
reiškia žodį,.pelėda".) Supran
tama, kodėl to žodžio nėra: juk 
mandagumas — tai „buržuazi
nės atliekos", atrūgos, nežino
mas nei partijoj, nei KGB rū
siuose, nei Vilniaus parduo
tuvėse. Kas tuo netiki, tegul 
mėsinėj paprašo nors 100 gramų 
dešros arba kitoj radęs šliurę 
kairei kojai pasiteirauja ir 
dešinei. Atsakymą su rusišku 
prieskoniu atsimins visą 
gyvenimą. 

Seniau taip nebuvo. Jau ir 
mūsų senieji ateiviai rūpinosi 
savo jaunimo naudingomis 
mandagumo dorybėmis, išleido 
net dailaus elgesio enciklope
diją, Deksnio žinyną ir kt. 
gramatikas. Žinynas pilnas 
naudingų žinių apie tepalus, 
mostis, aritmetikos formules, 
erelius, „sluonius", „veleribas", 
kaip „sumenkėti". Davė ir man
dagumo patarimų. Patarimai 
tikrai rimti, pravartus net šiais 
laikais. Štai keletas jų: 

„Napkino nevartok nosinės 
vietoj. 

Su peiliu nevalgyk, dėl to yra 
videlčius. 

Pas stalą sėdėdamas 
nešvilpauk, 

Neslerpk valgydamas zupę. 
Su videlčiu mėsos nepjaustyk. 
Valgyk iš palengvo, nesi

skubink kaip ugni.-gesys. 
Nepersivalgyk per daug kaip 

baliūnas, nesveika ir negražu. 
Niekad karšto valgio nepūsk, 

lauki iki atšals. 
Nenešiok lietsargio į priekį ir 

nebaidyk arklių. 
Niekad nelėk į priekį ar į šoną 

kaip mulas akis išdeginęs ant 
publikos, priešakin kitų, visada 
lauk kaleinos. 

Niekad svečiui neduok gerti iš 
tos pačios čierkutės, kurią tik 
ką laižei ar ne nuodai. 

Neik į svetimą kambarį kaip 
garvežys su trenksmu. Tai pa
rodo, kad esi gremėzdas. 

Kalbėti apie savo paties dar
bus ir priminti, kad tą reikalą 
gerai išmanai, yra saumylybės 
šešėlis, ir, kaipo toks. nėra 
viežlybumas. 

Netinka eiti draugyston pasi-
valgius svogūnų ar česnakų, 
prisigėrus ir prirūkus. 

Yra blogu skoniu peikti 
dovaną, nors ji tau ir nepatiktų. 

Rodymas pažinties bent kokio
je mokslo srityje yra pedantybė, 
kuri pas mokyčiausius mažiau
siai randama. 

Kalbant su kitais mosikuoti 
rankom, kaip vėjinio malūno 
sparnais, yra sugadinto būdo ir 
nemokėjimo save suvaldyti 
ženklu. 

Niekad neprisigerk kaip koks 
latras, kad proto netektum. 

Eidamas gatve netampyk 
kaklo prieš moteris lyg koks 
unaravas arklys. 

Važiuodamas gatve ar vieške
liu nebandyk vežioti svetimas 
moteris, nes gali į bėdą pakliū
ti, pasodins į džėlą ir neteksi 
savo locnos moters. 

Jei esi ženotas, pasitikėk savo 
moteriške, abu gyvenkite susi
klausyme vienybėje ir galybėje. 

Neapkalbėk kitų žmonių, nes 
įsigysi niekšo ir nevertu pado
raus žodžio vertelga. 

Moterims nepatariama klau
syti kitų moterų pamokymų ant 
savo vyro, ba gali jo netekti 
visam amžiui ir tau bus labai 
gaila. 

Gardžiausią kąsnį ir meiliau
sią žodelį palik savo vyrui, o ne 
kokiam bernui mergišiui, nors 
jis tau ir maišą blizgučių žadėtų. 

I mandagumo eilę reikia 
priminti dar ir tokį Deksnio per
sergėjimą: jei jau taip nutiko, 
kad iš tavernos tave išstūmė ir 
liepė eiti išsipagirioti, tai neik 
atbulas. Viena, kad gali 
pataikyti į balą ir sušlapinti če-
verykus, antra, pabaidysi 
arklius, o polismenas tau nebus 
gailestingas ir kaimynystėje iš 
tavęs visi juoksis. 

Nekibink moterų viešose vie : 

tose, nors tai būtų tau kūma, o 
kūmos nevadink mažuoju var
du, nudailindamas kumele, nes 
tai lietuviškai skamba labai 
griozdiškai ir gali gauti mediniu 
šaukštu į kaktą. 

Nuo silpnėjimų kaulų, ausų, 
nervų ir kitų būtinų kūno or
ganų visad vartok vaistą 
(liekarstvą) Deksnio Vigratone 
Maxima ir Vigratone Pulchre, 
mostis ir milteliai priduoda 
energijos, spitrumo, magnetiz
mą ir sukietina nagus. Prieš 
Deksnio galingą mostį visi 
reomato skausmai vieni niekai. 

Atmink, ką pasakiau!" 
Kaip gaila, kad šiais laikais 

nėra tokios Deksnio mostės. Jei 
būtų kokia maža bėda, nereikė
tų prašytis jauno, tik ką 
atidariusio kabinetą, daktaro 
patarimo ir už septynių minučių 
vizitą, Bayer aspirino pri
rašymą, mokėti 70 dolerių, kaip 
tai atsitiko senutei, kuriai toji 
suma buvo lygi visos savaitės 
socialinio draudimo pajamų. 

Pūkas Polivonas 

GERAS PATARIMAS 

Vienas draugų skundžiasi 
kitam: 

— Prašė prisispyręs tas 
Jonutis paskolinti 50 dolerių. 
Paskolinau be jokio dokumento, 
o dabar jis ir akių neberodo. 

— Tai tu jam parašyk laišką 
ir paprašyk, kad grąžintų 100 
dolerių. Jis tada atrašys, kad 

APIE PAPLOVINĮ 
STILIŲ 

„Į Laisvę" vedamojo autorius 
tikrai neatsimena, kad tą anks
tyvo rugsėjo mėnesio dienos 
rytą, berašant šį vedamąjį, 
piktojo dvasia būtų buvusi jo 
kambaryje. Net ir jo žmona 
galėtų patvirtinti, kad jokio 
įtartino sieros kvapo kambary 
nebuvo... kodėl tik „Akiračiuo
se" amžinai pastebimas toks 
paplavinis stilius, koks tik anais 
Stalino laikais pasirodydavo 
Lietuvos tarybinėje spaudoje? 

J . Baužys, Draugas 

NE KOJŲ ILGUME 
Ar 

netoli Hollywood'o gyvenąs 
autorius mano, kad visi dvasi
nį pašaukimą gavę berniukai 
turi būti panašūs į Rudolfą 
Valentiną? Ar jie visi turi būti 
tokio ūgio, kaip Pranas Lubinas 
ar Arvydas Sabonis? 

Jei kalbame apie žmogaus 
ūgį, ta i , laiko turėdamas, 
galėčiau prirašyti ištisą knygą 
apie daug pasiekiusius „mažus 
žmones", likusius istorijoj, 
gyvenime daug padariusius. 
Sako, kad „kuklios išvaizdos" 
buvęs ir mūsų kunigaikštis 
Vytautas Didysis ir Aleksand
ras Makedonietis ir Napoleonas 
Bonapartas, o taip pat ir Volde
maras, Raštikis ir daug, daug 
kitų. Neiš vaizdingi Viet Congo 
partizanai Vietname, basi ir 
mažiukai sudrebino Pentagono 
rūmus. Ar ne mažaūgiai 
japonai, moderniosios pramonės 
milžinai, tiek įsivyravo tarptau
tinėje prekyboje, kad nebežino, 
kur dėti pinigų, kada didžia-
ūgiai nebesuveda galo su galu? 
Ne kojų ilgume žmogaus didybė. 
(Maloniai leidžiu Spyglių ir 
Dyglių redaktoriui šiuo per 
liuku pasinaudoti. A.P.) 

A'girdas A. Pužauskas 
* 

— Teisėjų ir teisingųjų mūsų 
tarpe netrūksta, pastebėjo 
Taukalis. 

— Net per daug, — pridėjo 
Kautalis. 

* 

Kai į karą būsi pašauktas, 
žiūrėk, kad eitum paskutinis, 
kad iš karo galėtum grįžti 
pirmutinis. 

Žydų pa ta r imas 

AUKŠČIAUSI LIETUVOS 
KALNAI 

Darbininkas (Nr. 2) tokia 
antrašte rašo, kad Nemunas 
ilgiausia Lietuvos upė, 937 km 
ilgio. Sumini, kad nuo Tilžės 
skyla į Giliją ir Rusnę, paskui 
vėl į k i t a s šakas , kol jo 
vandenys įteka į Kuršių marias; 
paskui jo intakai iš dešinės yra 
Neris, Nevėžis, dar kiti; iš 
kairės — Ščera, Šešupė, ir t.t. 
Vidurio žemaičių didžiausia upė 
Venta su visais intakais, prasi
dedančiais iš V raidės. Skaitom 
toliau, ieškom aukščiausių 
kalnų, bet vis nėr ir nėr. Vadi
nas Lietuvos kalnais reikia va
dinti Nemuną, Ventą su visais 
nemunėliais ir kitais upeliais. 
Geografams tai labai naudinga 
žinoti. 

i 

PREMIJŲ TAI NEGAUSI 

Mūsų dienomis įvairūs kon
kursai labai madoj. JįĮera progą 
ne tik išgarsėti, bet ir pinigėlį 
pačiupti. Jauniems tai labai 
naudinga. Šalia visokių kitų 
konkursų naujoji JAV LB Švie
timo taryba išėjo į jaunimą taip 
pat su konkursu Vinco Kudir
kos ir piešinių temomis. Nuro
dė, iki kada ir kur reikia atsiųs
ti rašinius ir piešinius. Dabar 
sėdi ir laukia kūrinių, referatų. 
Jauni mokiniai, studentai irgi 
sėdi, laukia ir nesulaukia. Ko? 
O ką duos už gerai ar neblogai 
parašytus rašinius? Iki šiol 
nieko nežada nei cukierkos, nei 
bambonkės. Ar kada yra buvę 
toks konkursas ir tokios 
„premijos"? 

Vienybė yra pagarba kitų 
veiklai ir įnašui. Ji yra, kada 
kartu dirba ir žaltys ir beždžio
nė, vilkas ir voverė. 

A. Kulikauskas 

Žinai, Nancy, dabar jaučiuosi, lyg 
tėra skolingas t ik 50 dolerių, ir būčiau iSrinktas ir trečiai kadencijai, 
tu jau turėsi dokumentą. Iš indų spaudos 

NELYGIOS GALVOS 

Kunigas kalėdodamas klausia 
vaiko: 

— Ar eini į mokyklą? 
— Ne. Ėjau dvejus metus, 

visko išmokau, gana. 
— Negali būti, — sako 

kunigas, — aš iki pasidariau 
kunigu, ėjau į visokias 
mokyklas septyniolika metų ir 
tai visko nežinau ir nežinosiu. 

Čia įsiterpė motina; 
— Matai, kunigėli, galva 

galvai nelygi. 

DU GERI DARBAI 

Skautų vadovas klausia jauną 
skautuką: 

— Ar praėjusia savaitę pa
darei gerą darbą9 

— Padariau net du — atsakė 
skautas. 

— Kokius? 
— Šeštadienį nuvažiavau pas 

tetą, ir ji tuo lab.n apsidžiaugė. 
Tai vienas. 

— O kitas? 
— Sekmadieni išvažiavau 

namo, ir teta dar labiau džiau 
gėsi. 

Iš užsienio spaudos 

ŽODŽIAI IR ŽODŽIAI 

N. York Times rašo, kad 
malda Tėve Mūsų susideda iš 56 
žodžių, 23-ji psalmė turi 118 
žodžių, Gettysburgo pranešimas 
226, ir Dešimt Dievo Įsakymų 
297 žodžius, tačiau Žemės ūkio 
departamento direktyvos apie 
kopūstų kainų nustatymą susi
deda iš 15,629 žodžių. 

BURTAI 

Jei namie, sėdint ųž stalo, 
nukrinta šakutė, vadinas, ateis 
moteris. Jeigu peilis — vyras. 
Jei lėkštelė — moteris. Jei puo
dukas — vyras. Jei nuvirsta 
kėdė, tai turi ateiti moteris. Jei 
stalas, tai — vyras. Jei nukren
ta liustra, ateis moteris. Jei tele
vizorius — vyras. Jeigu nugriū-
na servantas, ateis vyras, jeigu 
sekcijinė spinta — moteris. Jei
gu išvirsta siena, turi ateiti 
moteris, o jei nugriūna stogas, 
susirenka daug vyrų ir daug 
moterų — išimtis. 

J u r g i s Gimberis 
* 

Vienas žydelis klausia kito: 
— Ar tu taip baisiai nusimi

nęs dėl gaisro? Juk namas buvo 
apdraustas. 

— Ne tik nusiminęs, tiesiog 
prapuolęs. Juk ta draudimo 
kompanija subankrutavo! Kodėl 
to man niekas nepasakė nors 
dvi dienas prieš gaisrą? 

Balys Pavabalys 
GEROVĖ IR TIKROVĖ 
Kada gerove kraštas klesti, 
Sunku tikrovę tau suprasti. 
Tiek netikrumų susikrovė, 
Kad nežinai, kame tikrovė. 

Esi apsvaigęs nuo gėrybių 
ir patogumų tų beribių. 
Tačiau, kai pinigas jau baigias, 
Esi nuo sąskaitų apsvaigęs. 

Kai marškiniai bei kelnės plyšta, 
Kai ir kišenėse jau skysta, 
Šimtai gėrybių pasisiūlo, 
O reik tik adatos ir siūlo. 

T A D A BUVO ŠIOS 
KNYGOS N A U J O S 

Tlumoczius arba slownikas 
anilckaj—lietuwyszkas ir 
lietuwyszkaj angielckas del gre-
j to ir langwo iszmokimo 
sznektos angielckos Su 
uwagomis ir apraszimu kožno 
žodžio kajp rejk isztart sudėtas 
per Mikola TVoraucka (Iždawy-
mas pirmas). 1875. 

Ustanavvjimaj prowu 
l ie tuwszkos tavvorszcyster 
brliszkos pamaczes po wardu 
szwento Kazimieriaus Karala-
jczio ir patrono Lietuvos ir lenu. 
Uždėtos Naujame Yorke i875 
metuose. 

- Laikraštis rašo, kad vagis 
nepastebėjo briliantinio vėrinio ant 
stalelio. Tuoj pat eik pas akių 
daktarą ir nusipirk akinius. 

Iš šveicarų spaudos 

Matai, tėvyne, mes dar 
sugrįšim, 

Graži tu mano brangi Lietuva, 
Tik kaip parvešim ten 

erkandišen 
Porčių ir sofą ir šaldytuvą? 

Dr. S. Aliūnas 

£ead-ny-hips_. 
•<?& 

Iš airių spaudos 

Kolchozininkas Ivan Ivanovič 
Ivanov kažkaip turėjo laimės 
apsilankyti Amerikoj. Grįžęs 
rodo žaliuojančių laukų spalvo
tas nuotraukas. 

— Netikėk, kad ten buvo ža
lios pievos, tai propaganda. Pie
vos tikriausiai buvo tik žaliais 
kilimais išklotos, — pataiso jį 
partijos sekretorius. 

— Vaje, o mes negalime net 
kambario iškloti nors ir suply
šusiu kilimėliu! — atsiliepė ki
tas kolchozininkas. 

Skystą maistą vaikams reikia 
duot i šaukštu , ne šakute, 
rašoma Maskvoj išėjusioj M. 
Studenikino knygoj apie vaikų 
sveikatos priežiūrą. 

Pilietis J. K. buvo tiek 
pritrenktas, kad jis muštis 
negalėjo, todėl skundas prieš jj 
turi būti panaikintas. 

Iš pareiškimo teismui 

PIENO PRODUKTU 
BOIKOTAS 

XIMO •XII-£4» 

Kai Vilniaus gyventojai buvo maitinami tik ligotų karvių pieno 
produktais, buvo platinami tokie lapeliai. 

buo loja ant laiškanešio kiek
vieną kartą, nežiūrint kaip 
laiškanešys jam gerintųsi, 
duotų ką nors užkąsti. Ką 
daryti? 

— Nieko nebus. Šuo mato, 
kad kiekvieną dieną savo loji
mu jis laimi, nubaido laiška
nešį. Kodėl jam to nekartoti 
\asdien, pasirodyt, kad jis 
viską gali. 

ORO SPĖJIMAI 

Vasario mėnesio nereikia 
sumaišyti su vasara ar pava
sariu, alyvos Chicagoje dar 
nežydės, ir nelaukite, kad būtų 
dar šilčiau nei buvo sausio 
mėnesį, nepradėkite darželiuose 
agurkų sodinti. Jeigu būtų ne 
taip, kaip čia rašome, — nieko 
nepadarysi, būna kartais ir to, 
ko nelauki. Pvz. pernai Lietuvoj 
buvo du pavasariai, vienas tada 
kada reikia, kitas rugpjūčio 
mėnesio pabaigoj. Ten Lietuvai 
pavasaris prasidėjo Vingio 
parke, išsiplėtė iki Katedros 
aikštės ir šilta, maloniai 
kutenanti banga užliejo visą 
Lietuvą iki pat Klaipėdos. Visa 
bėda, kad tas antras netikėtas 
pavasaris kai kam sumaišė 
galvos matematiką, pvz. pas 
mus Vilnies (ir a.a. Laisvės) 
skaitytojams ir redaktoriams. 
Jie labai norėtų laikrodį atsukti 
dešimtį metų atgal, užsikimšti 
ausis, kad neerzintų Maironio 
melodija ..Pavasaris e ina 
Karpatų kalnais". Užjaučiame 
tuos, kurie nesitikėjo tokio 
didelio, jų žodžiais, žemės 
drebėjimo. 
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DVIEJŲ PONŲ TARNAS 
Pastaruoju metu keis t i , 

nesuprantami, tačiau ryžtingi ir 
veržlūs Algio Klimaičio, buvu
sio VLIKo atstovo ir Pasaulio 
Pabaltiečių santalkos vedėjo 
prie Europos parlamento Stras-
burge veiksmai daugeliui Lietu
voje ir išeivijoje sukėlė nuosta
bą ir pasipiktinimą. 

Lietuvos Helsinkio grupė savo 
1988 metų gruodžio 10 d. doku
mentu pirmoji pareiškė protestą 
dėl A. Klimaičio paruoštų ir pa
skelbtų pareiškimų, kur i e 
prieštarauja lietuvių tautos 
dabartiniams siekiams ir tiks
lams. Šiuo klausimu Lietuvos 
Laisvės lygos atstovai užsienyje 
dr. Kazys Eringis ir dr. Algirdas 
Statkevičius 1988 m. gruodžio 
12 dieną padarė viešą pareiški
mą, gerai argumentuodami A. 
Klimaičio veikimą pr ieš 
lietuvių tautos, siekiančios lais
vės interesus. 

VLIKas oficialiai paskelbė, 
kad A. Klimaitis nuo 1988 m. 
rugsėjo 15 dienos pasitraukė iš 
savo pareigų VLIKe, o nuo 1989 
m. sausio 1 dienos jis atleistas 
iš tarnybos Pasaulinėje Pabal
tiečių santalkoje. 

Praktiškai jau nieko nebeats-
tovaudamas A. Klimaitis per 
Lietuvos Persi tvarkymo 
sąjūdžio seimą ir vėl iau 
sugebėjo Sąjūdžio vadovus 
įtikinti savo naudingumu 
Sąjūdžiui, kuris 1989 m. sausio 
3 dieną jam davė įgaliojimus 
atstovauti Sąjūdžiui Europos 
parlamente, skaitydami jį te
beesant ir VLIKo ir Pabaltiečių 
santalkos atstovu. Tokią pat 
klaidą padarė ir Estijos de
mokratai, tebelaikydami jį, kaip 
jis pats save pristatė, Europos 
parlamento Baltic Intergroup 
generaliniu sekretoriumi. 

DėljšiUL įgaliojimų Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio seimo 
taryba susilaukė ašt r ios 
kritikos iš Lietuvos Laisvės 
lygos tautinės tarybos. Tačiau, 
kaip neseniai pareiškė JAV vie
šintis Sąjūdžio seimo tarybos 
narys Arūnas Degutis, ši klai
da įvyko dėl to, kad seimo tary
ba iki šiol nežinojo, jog A. Kli
maitis Europos parlamente 
nieko nebeatstovauja. Ji pasiti
kėjo VLIKo ir Pabaltiečių san
talkos autoritetu, kuriuo tebesi
naudojo A. Klimaitis. 

Nors Napoleonas buvo teisus 
sakydamas jog nešvarius rūbus 
reikia skalbti namuose, tačiau 
A. Klimaičio atveju turėjo būti 
padaryta išimtis. Po to, kai jis 
jau buvo atleistas iš VLIKo 
atstovo Europos parlamente 
pareigų ir pradėjo platinti savo 
pareiškimus, nukreiptus prieš 
VLIKo pirmininką dr. K. Bobe
lį, siūlydamas jam atsistaty
dinti, tyla iš VLIKo pusės buvo 
didelė klaida, kuri dabar 

VYTAUTAS SKUODIS 

privedė prie nemalonių ir 
kenksmingų pasekmių, pir
miausiai pačiam VLIKui. Taip 
pat nesuprantama, kodėl ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas dr. Vytautas 
Bie l iauskas , da lyvaudamas 
Sąjūdžio seime ir matydamas 
ten savo pat ies iniciatyva 
atvykusį A. Klimaitį, nepa
informavo nei Sąjūdžio, nei LLL 
vadovų apie tai, jog šis asmuo 
jau nebegali kam nors atsto
vauti. 

Dabar susidarius nemaloniai 
ir pavojingai situacijai dėl A. 
Klimaičio tiesioginių ryšių ne 
tik su Sąjūdžiu, bet ir su 
Lietuvos aukščiausios sovie
tinės valdžios atstovais, kaip 
vienas iš trijų Lietuvos Laisvės 
lygos atstovų užsienyje ir kaip 
Lietuvos Hels inkio grupės 
na rys , ska i t au re ika l ingu 
kel iais charak te r ingesn ia i s 
bruožais ap ibūd in t i A. 
Klimaičio asmenį. 

Sugrįžęs iš Sibiro į Lietuvą ir 
besiruošdamas į savąją gimtinę 
— JAV, paties A. Klimaičio 
iniciatyva turėjau eilę tele
foninių pasikalbėjimų su juo, 
kurie man atrodė buvo naudingi 
Lietuvai ir man. Tačiau po ku
rio laiko iš vienos buvusios 
politinės kalinės gavau įspėja
mąjį raštelį, kurį cituoju pa
žodžiui: ,,Seniai patyriau iš 
pažįstamų su kuriais jis norėjo 
užmegzti ryšį rašydamas laiš
kus, jog A. Klimaičio asmuo, 
žmonėms sukėlė įtarimą. Nau
jas susirūpinimas iškilo dabar, 
kada su Jumis (N. Sadūnaite — 
aut.) ar su Vytautu leidžia 
kalbėtis labai ilgai, ko pagal tu
rimas žinias neleidžia kitiems. 
J. prašė atkreipti Jūsų dėmesį 
ir gerai apsvarstyti Jūsų pokal
bius ir tolimesnę įvykių eigą tų 
pokalbių pasekmėje. 

Aš asmeniškai turiu rūpestį 
dėl pasiųstų Klimaičiui pa
reiškimų per Leną. Klausimas 
dabar toks: ar jie dingsta Lenos 
sferoje, ar juos sulaiko Klimai
tis? Dabar išbandymui reikėtų 
per Leną pasiųsti Irenai į Lon
doną ir pamatysime: jeigu bus 
atgarsis greitas, tada šiek tiek 
išryškės ir Klimaičio asmens 
neaiškumas". 

Kad ne viską A. Klimaitis 
perduodavo į Romą, ką mes su 
Nijole Sadūnaite jam sakydavo
me Lietuvos katalikų Bažnyčios 
reikalais ir kad iš jo gaudavome 
neteisingą atsakomąją infor
maciją, tuo vėliau aš pats 
įsitikinau būdamas Romoje. 

Dar tebebūnant Lietuvoje 
man atrodė, jog per silpna 
cituoto laiškelio argumentacija 
nepasitikėti žmogumi, kuris ats
tovauja VLIKui. 

Turėjau progą su A. Klimaičiu 
asmeniškai susipažinti ir ilgesnį 
laiką su juo bendrauti 1988 
metų pavasarį lankydamsis 
Europoje. Deja, pokalbiai su juo 
ir jo elgesys mane greitai 
apvylė. Jau tada jis nekartą 
nepagarbiai atsiliepė apie savo 
viršininką VLIKo pirmininką 
dr. K. Bobelį, stengdamasis šia 
tema užvesti pokalbį. Nepalai
kydamas jo tokio noro, į jo repli
kas dr. K. Bobelio adresu ne
atsakydavau, nes ta i darė 
nemalonų įspūdį. 

Mūsų pokalbių metu jis taip 
pat išreiškė savo didelį 
nepasitenkinimą ir dėl Lietuvos 
patriotų „perdažnai" rengiamų 
demonstracijų, nors iki tol 
tokios demonstracijos Lietuvoje 
buvo suorganizuotos tiktai du 
kartus: 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
Vilniuje ir 1988 m. Vasario 
16-sios proga Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose. Tuo metu 
Lietuvoje dar nebuvo nei 
Sąjūdžio, nei atvirai veikiančios 
Lietuvos Laisvės lygos. Preteks
tą tokiam pokalbiui davė mano 
užuomina, jog šiais metais 
(1988) birželio 15 dieną Lie
tuvoje turės įvykti demons
tracijos. 

A. Klimaičio nuomone tokios 
„dažnos" demonstracijos gali 
tiktai pakenkti Lietuvos lais
vinimo reikalui. Būtina, kad de
monstracijų rengimas būtų 
koordinuojamas iš vieno centro, 
ir kad toks cent ras būtų 
užsienyje. Kaip supratau iš 
tokių jo pasisakymų, centrui 
galėtų vadovauti A. Klimaitis. 

Tokie keisti ir neteisingi A. 
Klimaičio svaičiojimai mane 
labai nustebino, juo labiau, kad 
tokias užuominas jis darė ne 
vieną kartą. Dar tebebūnant 
Strasburge, po paskutinės jo 
tokios užuominos (siekiant su
žinoti mano nuomonę), pasa
kiau: ar Jūs galvojate ką kalba
te? Nemanykit, kad Lietuvoje 
visi su avinų galvomis ir ten jau 
nebėra žmonių, kurie žino ką ir 
kaip reikia daryti. Už tokių 
direktyvų vykdymą, kokias Jūs 
jiems norėtumėte siūlyti ir jų 
vadovavimąsi užsienio „centro" 
nurodymais , juos visus 
susodintų už grotų ir šį kartą ne 
už „antitarybinę agitaciją ir 
propagandą", o už „tėvynės 
išdavimą ir ryšius su užsienio 
žvalgybos agentais". O tai jau 
kvepia net pačia aukščiausia 
bausme — sušaudymu. 

Jau tada man nejučiomis kilo 
mintis, kad A. Klimaitis siekia 
atsiskyrimo nuo VLIKo, kurio 
vadovybė, pati jo gerai nepa
žindama, jį ir toliau liaupsino 
Tautinės sąjungos seime, spau
doje ir kitur, laikydama jį 
pagr indine VLIKo atrama 
Europoje. 

Sugrįžęs į JAV mačiau 
reikalą dėl A. Klimaičio asmens 
informuoti VLIKą per jo tarybą 
Chicagoje. Tai padariau savo pa
reiškimu 1988 m. rugpjūčio 23 
dieną, pasiųsdamas jį eiliniam 
VLIKo tarybos posėdžiui. Tame 
pareiškime tarp kitų pastebė
jimų buvo rašoma: „Ta pačia 
proga atkreipiu Tamstų dėmesį 
į A. Klimaičio nemokšiškai pa
ruoštą informaciją apie Europos 
Parlamento s.m. liepos 7 d. 
rezoliuciją, kuri buvo išplatinta 
spaudoje. Daugelis permesdami 
akimis tą informaciją, suprato, 
jog Europos Parlamentas pir
miausiai reikalauja Pabaltijo 
valstybėms pripažinti suverenu
mą, o po to duoti kultūrinę ir 
ekonominę autonomiją, sugrą
žinti kalboms nacionalinių kal
bų statusą ir sustabdyti rusi
nimo politiką. Taip pateikta in
formacija tiesiog įžeidžia patį 
Europos Parlamentą ir jį nuver
tina. Atrodo, ji paruošta tiktai 
pagal nuogirdas ir perteikta 
iškreiptai. 

Iš mano pirmo susitikimo su 
A. Klimaičiu ir bendravimo su 
juo dvi savaites susidariau nuo
monę, jog šis riboto išsilavinimo 
žmogus (nebaigęs net gimnazi
jos), tačiau turintis labai dide
les ambicijas, labai neorgani
zuotas ir ne visada sąžiningas, 
VLIKui daro daugiau žalos, 
negu atneša naudos. Pabaltiečių 
Santalkoje ir prie Europos Par
lamento reikalingas žmogus su 
atitinkamu išsilavinimu, aukš
tos etinės kultūros ir, žinoma, 
su tam tikrais juridiniais bei 
diplomatiniais įgūdžiais. Viso to 
A. Klimaitis neturi". 

To pareiškimo pabaigoje buvo 
prašoma pranešti apie jo 
svarstymo rezultatus. Deja, at
sakymas nesulauktas. Atrodo, 
jog jis iš viso VLIKo taryboje 
nebuvo svarstomas. 

A. Klimaitis, prieš pradėda
mas tarnybą VLIKe, niekada 
lietuviškoje veikloje nedaly
vavo, įdomu tai, kad gimęs 1948 
metais Vokietijoje jis iki dabar 
neturi jokio užsienio valstybės 
paso. Jo turimą laisvosios 
Lietuvos pasą jis ga^ % pradėjęs 
dirbti VLIKe. Kada , a A. Kli
maičiu ruošėmės vykti į Ziuri-
chą, Šveicarijos konsulatas 
Strasburge atsisakė jam išduoti 
vizą. O tų pačių 1988 metų 
pabaigoje tą laisvosios Lietuvos 
pasą jam du kartus vizavo So
vietų Sąjungos konsulatas. 
Tokios vizos negavo į Sąjūdžio 
seimą kviestieji prof. V. Vardys 
ir informacijos vedėja G. Darnu-
šytė. Londone vizos vykimui į 
Lietuvą negavo ir Keston Col-
lege prezidentas kun. M. 
Bourdeaux. 

Dabar kalbant apie A. Kli
maitį, man norom nenorom 
prisimena Moljero komedija 
„Dviejų ponų tarnas", tačiau 
dabartiniai A. Klimaičio veiks
mai kelia tiktai susirūpinimą. 

STUDIJUOS VERGŲ 
KŪRYBĄ 

Lincoln Parko aukšt . 
mokyklos mokytoja Alice Price 
gauna iš Illinois Humanitarinių 
studijų vadybos ir iš „Reader's 
Digest" žurnalo 27,500 dol., kad 
galėtų atsidėti studijoms 
afrikiečių vergų kūrybos. Į šias 
studijas įsijungia 53 JAV moky
tojai ir mokslininkai. 

REKORDINĖ ŠILIMA 

Chicagoje sausio 31 d. buvo 
rekordinė šilima — net 64 laips
niai. 

CLASSIFIED GUIDE 

AMEPICAN TPAVEL SEPVICE BUPEAU 
9727 SOUTH VYESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONES į LIETUVĄ 

jbf 

1 Balandžio 27 - Gegužės 15 
2. Gegužės 15 • Gegužės 31 
3 Birželio 12 • Liepos 01 
4 Birželio 1 4 - Liepos 01 

(Lietuvių gydytojų ir medicinos 
5 Birželio 26 • Liepos 12 
6 Liepos 11 • Uepos 30 
7. Uepos 24 • Rugpjūčio 09 
8 Uepos 29 - Rugpjūčio 16 
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio K 

10 Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01 
12. Spalio 03 Spalio 16 

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

profesionalų grupė) 
Maskva 1. Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Leninqradas 2, Maskva 1 
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1 

I Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva i 
Maskva 2. Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 1. Vilnius 10, Maskva 1 

Chicago 
2,150.00 
2,395.00 
2,795.00 
2,595.00 

New York 
2,100.00 
2,245.00 
2,645.00 
2,445.00 

2,595.00 
2,795.00 
2,695.00 
2,695.00 
2,595.00 
2,595.00 
2,795.00 
1,895.00 

2,445.00 
2,645.00 
2,545.00 
2,545.00 
2,445.00 
2,445.00 
2,645.00 
1,850.00 

V . KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-236-9787. 
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. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią jstaigą. p rašome 
paminėt i , kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

m mis, KOMPIUTERIŲ 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKIRD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

264-1600 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
SčerbeJtei Maysr dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

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 

HELP WANTED 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. sas-6624 

Nuo a v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

Help vvanted. p.L receptionist for 
medical office. 

Call 434-0100 

GOVERNMENT JOBS! 
$18,037. to $69,405. 

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

for Federal List 24 HRS. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND ' 

ADOING MACHINES 

Nuomoja , Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas jums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S . Pulaski R d . , Chicago 
P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

PLATERS 
For Plating Company 

Experience not neeessary. VVilI tram. Mušt 
Undenstand English & be dependable 
Apply at: 3200 N. Wolf Rd., Franklin 
Park, I l l inois. 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

•55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
žymiai apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpildymą. 
Profesionaliam, sąžiningam ir konfi
dencialiam patarnavimui kreipkitės: 

Pranas G. Moilė, CPA 
2649 West 63 Street 
Chicago, III. 60626 

Tai.: Raitlri* — 776-5163 
Namų - 636-5347 

GENRIKAS SONGINAS 

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

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

DRAUGAS 
4545 W. S3rd St. 

Chicago, IL 60629 

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

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
uže't pas 

B U D R A I T I S REALTY 
6 6 0 0 S . Pulaski 

767-0600 

A T T E N T I O N - H I R W G ! <Goyern-
ment j o b s — your areą. Many im
mediate openings without wa i t ing list 
or tęst. $17,840 - $69,485. Call 
1 -602 -838-6885 . EXT. R 7 7 6 5 . 

FOR SALE 

" A T T E N T I O N — G O V E R N M E N T 
S E I Z E D V E H I C L E S f r o m $100. 
Fords, Mercedes. Corvettes, Chevys. 
S u r p l u s . B u y e r s G u i d e . 
1-602-838-8885 Ext . A 7 7 6 5 . " 

M I S C E L L A N E O U S 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Va Wa«t S5th Stret 

T * . - GA 4-8654 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders A Remodeling 

Porches 4 Decks • Floor & Wall T.le 
Aluminum Sidmg & Trim • Kitche- & Baths 
Masonry »Rec Rooms 
Additions •Insurance Repais 

Joe (312) 582-7606 
P«tw (312) 448-0113 

Sav. parduoda namąVVest Lawn apyl. 
5 kamb mūrinis. ..raised ranch" stilius; 2 
auto garažas, centrai šaldymas. įrengtas 
rūsys; dvigubi langai: ,,sewer & sump" ; 
aluminio „ t r im" . Daug priedų. Labai šva
rus. Galima užimti nuo gegužes 1 d. Apžiū
rėt susitarus. H 585-8728. Kalbėt 
angliškai 

A T T E N T I O N — G O V E R N M E N T 
H O M E S f r o m $ 1 (U-repair). Del in-
quent tax property. Repossess ions. 
Cal l 6 0 2 - 8 3 8 - 8 8 8 5 Ext . G H 7 7 6 5 . 

Namas apžiūrėj imui 
Sekmadienį, vasario 5 d. 1 - 4 v. p.p. 

11248 S. S t Loute, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis „bi-leveT namas su 1 -% prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Tnermal " lan
gai; aluminio „ t r im" , daug priedų Skubė
kite. 

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

No. 380 — 59 & Kllbourn — 3 mieg. 
kamb.. mūrinis, 35 metų amžiaus namas; 
/isiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas; aluminio „ tr im": nauja šildymo 
sistema; centrahnis vėsinimas; labai šva
rus. Skubėkite! 

AR NORITE PAROUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes iums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Nlamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
jabar 

O'BRIEN FAMILY R E A L T Y 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

Parduodamas 2 s. apt. namas arti Ar
cher & Harlem. autob sustojimo ir greit
kelio: 2 atskiri įėjimai: centrai šildymas: 
šone įvažiavimas; 2'/2 auto. garažas su 
auto atidarymu. 1 a 3 mieg . plytelėm grjs-
ta prausykla, virtuvė ir salonas. 2 a. 2 mieg., 
plytelėm grjsta prausykla ir virtuvė ir 
salonas Abu aukštai ir koridoriai iškloti 
kilimais (rengtas rūsys su prausykla. 
Puikiai išlaikytas $139.000. Apžiūrėti susi
tarus Tel. 588-8876. Kalbėti angliškai. 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite. Dtrkdami čia jų 

reikmenis. Pasinaudoki te patog iu 

planu at idedant pasir inktus reik

menis ypat ingai p roga i P i lna i 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas At idaryta p i r m a d i e n i ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 va lan

dos Antrad i r t reč iad susikalbėsit 

l ietuviškai 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 



Pasaulio lietuvių centras praneša, kad dr. Austė ir 
dr. Mindaugas Vygantai $ 1 0 , 0 0 0 auka tampa 

pirmieji Garbės tarybos nariai. Sveikiname daktarus 
Vygantus ir kv ieč iame visus kitus įsirašyti į 

Pasaulio l ietuvių centro Garbės tarybą. 

RAINIŲ MIŠKELIS 
Naujos ten įvykusios baisiosios 

tragedijos detalės 
Sovietų okupacijų sukeltų di

džiųjų žaizdų grandinėje svarbią 
vietą užima ir Rainių miškelyje 
1941 m. iš birželio 24 į 25 naktį 
įvykdytos kraupios visai nekal
tų l ietuvių skerdynės. Jų metu 
žmogui sunkia i suvokiamu, sa
d i s t in iu b ū d u nužudyt i 73 
įvairaus amžiaus žmonės, paim
ti iš Te lš ių kalė j imo. Šią 
šiurpulingą tragediją, pateik
damas dokument inę medžiagą 
bei l iudininkų parodymus, šių 
metų „Gimtojo k r a š t o " 42 
numeryje labai plačiai aprašo 
Stasys Kašauskas , augęs netoli 
nuo Rainių miškelio. Anot jo, 
miškelio tragedijos atgarsiai 
1942 m. p a s i e k ė Maskvoje 
esant į A n t a n ą Sniečkų. Jis 
paprašė Domą Ročių, buvusį 
Telšių vykdomojo komiteto pir
mininką, ir Pet rą Raslaną, 
Telšių skyr. viršininką, duoti 
apyskaitą apie įvykius Rainių 
miškelyje. Abu šiuos dokumen
tus doc. R. Čepas surado ar
chyvuose ir leido pasinaudoti 
Kašauskui . 

R a s l a n o p r a n e š i m a s 

Visas Telšių aktyvas sykiu su 
kariuomene apleidžia miestą ir 
sustojam už Tryškių miške. Kur 
pasidėjo Telšių skyr. darbuoto
jai , aš nežinau, nes prieš tai jų 
nebemačiau. 

Pr ie Tryškių man vėl teko 
kalbėt is su k a r . prokuroru ir 
kar . tr ibunolo pirmininku, kur 
pr ie i ta prie išvados, kad palik
ti Telšių kalėjime daugiau kaip 
70 kontrrevoliucionierių sa
vaime jau sudaro organizuotą 
gaują prieš Raud. armiją ir juos 
ten palikti y r a nusikaltimas. 
T a d a j ie m a n davė dalinį 
kar iuomenės, keturis sunkve
žimius ir du t a n k u s ir pasiūlė 
grįžti į Telšius. Aš sutikau, ir, 
paėmęs keletą savo darbuotojų 
ir Telšių vykdomojo komiteto 
pirminiką drg. Ročių 24. VI. 1941 
m. į pavakarį išvykau. Telšius 
pasiekėme pavakare . Pas mus 
tur imomis žiniomis tuo laiku 
vokiečiai buvo tik 7 km nuo 
Telšių miesto. Kadangi kiek
vienu momentu vokiečiai galėjo 
į s iverž t i į miestą , ėmėmės 
skubiai vykdyti visus paruošia-

Ž U R N A U S T Ų 
S Ą J U N G O S NARIAMS 

Šių metų Žurnalisto premijos 
komisijoje maloniai sutiko būti 
šie ba l sav imo keliu centro 
valdybos iš vienuolikos kandi
datų pal inkt i nariai: 

Pirmininkas: Antanas Kučys, 
Varpo redaktorius, nariai: Vy
t au t a s Gedgaudas, Dirvos red., 
P ranas Garšva, Draugo red., 
prel. <lr. J. Pninskis , Vladas Bū
tėnas , Amerikos Balso koresp. 

Komisijai premijos kandi
da tus gali siūlyti kiekvienas 
LŽS-gos narys , pasiųsdamas 
premijai kandidato vardą komi
sijos p i r m i n i n k u i Antanu i 
Knčiui, 1448 Star Lane, Le-
mont, Illinois 60439, arba tele
fonu: 1-815-838-5399. Be abejo, 
ir pati komisija siūlys kandida
tus . Balsavimas bus pravestas 
i rg i p a š t u a r b a telefonu. 
Prašome nedelsti . 

LŽS-gos centro valdyba 
p i r m . R. K. Vidžiūnienė, 

tel . : 1-805-259-7020 

muosius darbus. 
Byloms peržiūrėti sudarėme 

komisiją, susidedančią iš 1. 
Raslano P. P., Telšių skyr. vir
šininko, 2. Zdanovo, Įeit. sk. vir
šininko pavaduotojo, 3. Kom-
panec intendantas 2-o rango 
dirbęs 8 armijos politiniame 
skyriuje. 4. Ročius Domas, 
Aukščiausios tarybos prezidiu
mo pirmininko pavaduotojas. 
E rma laev , Kre t ingos apsk. 
skyr. viršininko pavaduotojas. 

Komisija peržiūrėjo per 70 
bylų, kaltinamų už šnipinėjimą, 
agitaciją ir veiklą. 

(....) Dėl jų nusikalstamumo aš 
nė kiek niekuomet neturėjau jo
kių abejonių. Jų visas areštas 
buvo sankcijonuotas Lietuvos 
respubl ikos prokuroro drg . 
Kasa. Visi 75 pasiųsti į aną 
pasaulį turėjo kontrrevoliucinio 
pobūdžio nusikaltimus, dėl ko ir 
buvo kvočiami a r b a kvotos 
užbaigtos ir perduoti teismui. 
(...) Baigiant komisijai per
žiūrėti bylas, buvo gauta žinia, 
kad vokiečiai pralaužė prie 
Telšių gynimo liniją. Tada pa
skubomis išvažiavome su pa
smerktaisiais ir vengdami pavo
jaus toliau važiuoti nuo Telšių 
apie 2-3 ki lometrus miškelyje 
kelyje į Luokę juos sušaudė, į 
pagalbą duoti Raud. armijos ka
riai. Ten j ie buvo ir užkasti. 
Galutinai iš Telšių miesto mes 
pasi traukėm 25.VI. 1941 m. 
apie 10 vai. ryto. 

Jei kalbėti apie negerumus, 
jog tas viskas a t l ik ta vienoje 
vietoje ir arti miesto, tai aš galiu 
pasakyti, kad ki ta ip visą ta i 
a t l ik t i nebuvo gal ima, nes 
nebuvo laiko. 

Šių asmenų bylų nutar imai , 
su tuo dalyku surišt i aktai 
mano buvo susiūti vienon bylon 
pasiųsti per Molotovo VRLK 
srities valdybą centran. Centras 
pripažino visą tai teisėtai ir 
užtvirtino. Ši byla, kiek man 
žinoma, yra VRLK Molotovo 
srities valdybos archyve. Tai 
bus viskas, ką aš galiu kiek 
prisimindamas pasakyti apie 
Telšiuose sušaudymus". Šis ra
portas Raslano Sniečkui buvo 
Maskvoje parašytas 1942.X.?. 
Kareivius Raslanas gavo iš 
aštuntosios armijos dalinio, 
kuriam vadovavo majoras Don-
covas. Kaip vėliau pamatysime, 
įvykiai birželio 24-25 klostėsi 
žymiai kitaip, negu juos aprašo 
Raslanas. 

Ročiaus reportas 

Jo pranešimą iš doc. Čepo 
Kašauskas gavo, ka i jo straips
n i s j a u buvo p a r a š y t a s . 
Straipsnyje jis panaudojo to pra
nešimo juodraštį, dabar esantį 
Telšių kraštotyros muziejaus 
fonduose. Pasak Kašausko, 

juodraščio tekstas iš esmės nesi
skiria nuo esančio archyve. 

Telšių, Kretingos kontrrevo
liuciniai fašistai. Kontrrevo
liucionierių sąstatas, veikėjai 
visokių sričių, smetonin ia i 
v a l d i n i n k a i , buožės . Visų 
Lietuvoje veikusių fašistinių 
organizacijų vadovai ir nariai 
eiliniai. 

Ginklus, ekonominę pagalbą, 
instrukcijas, kada, kur, ką 
veikti ir kaip veikti gaudavo iš 
Vokietijos. Netekę Lietuvos 
liaudies, kuriai kailį lupo ir 
šiltų valdžios vietų, parsidavę 

Skaučių „Gabijos" tunto židinys Detroite. Iš kairės sėdi: Liuda Rugienienė, Jūratė Pečiūrienė, 
pirm. Danutė Petronienė; stovi: Česlovą Naumienė, Roma Radzevičienė, Danutė Naujokaitienė, 
Birutė Leonavičienė, Vanda Sepetienė ir Lidija Petersonienė. 

Nuotr. Algio Rugieniaus 

vokiečių naudai dirbti išdavi
kišką, vedančią į vergija savo 
gimtos respublikos ir visos 
Tarybų Sąjungos liaudį. 

Dalis tokių išdavikų teroristų 
buvo a re š tuo ta ir l a ikoma 
Telšių kalėjime. Karui užklupus 
iš pasalų, tuoj buvome priversti 
evakuotis. Sąryšyje su tuo jokiu 
būdu negalėjome paleisti atgal 
į laisvę žudyti mūsų brolių, 
kalėjime sėdinčių fašizmo orga
nizacijų vadų, kurie pajuto 24 
dieną birželio iš ryto, kad vie
t inė valdžia evakuojasi, pakėlė 
t r iukšmą kalėjime ir pareiškė, 
kad tuoj mus Hitleris išliuosuos, 
nes tada pajuto, kad kalėjimo 
administracija silpna. Nes kai 
kur ie prižiūrėtojai nebeatvyko 
į tarnybą. Kalėjimo (viršinin
ko?) visai nebuvo, jis buvo iš
važiavęs (į) Kauną sulig iššau
k imu ir j is negrįžo į Telšius. 
D ė k a s u m a n u m o v y r e s n i o 
prižiūrėtojo Žalimo Prano, kuris 
matydamas, kad gali jų nebesu-
tvarkyt i , prašė kariuomenės 
pagalbos ir ją gavo. Atvykę rau
donarmiečiai padėtį a ts ta tė į 
normalias vėžes. 

24 dieną birželio, būdami kar
tu Tryškių miške su kariuome
nės štabu aš. Ročius Domas, Tel
šių vykdomojo komiteto pirmi
ninkas , viršininkas Raslanas 
Pe t ra s ir II partijos sekretorius 
Mironovas Borisas buvome 
susirūpinę kalėjimą iševakuoti, 
be t kadang i mes šį darbą 
nemažą vieni padaryti buvome 
bejėgiai kaip tai ginklų atžvil
giu, susisiekimo priemonių irgi 
nebeturėjom. Štabas kariuome
nės šį darbą pasiėmė pats 
sutvarkyt i , mums tik beliko iš 
kalėjimo išleisti. 

Tuoj buvo pasiųstas dalinys 
k a r e i v i ų su k a m a n d i r u , 
a t i t inkamu kiekiu mašinų ir du 
t anka i . Iš 24 j 25 birželio nakti 
buvo Hitlerio apaštalai pakrau
ti į sunkvežimius skaičiumi 78 
ar 79 Gitlerio tarnai . Vežami 
buvo tie, kurių aiški medžiaga 
prieš juos areštuojant, o ir per tar
dymą ta medžiaga buvo jų pačių 
patvir t inta ir papildyta jų pačių 
parodymo. Keletą, kurių bylos 
buvo netokios, palikome, neve-
žėme. Taip pat paliko buožes, 
kurie buvo nuteisti už grūdu ne-
pristatymą ir kavojimą j žemę. 
Jų pavardžių neprisimenu, iš
skyrus vieną Tumą iš Plungės 
valsčiaus. 

Kariuomenė buvo pasiryžusi 

iki Rainių miško į jau iš anksto 
numatytą šią vietą (išbr.) vež
ti juos ir ten sušaudyti, kas ir 
buvo padaryta. Atvažiavus prie 
miško iš miško pradėjo šaudyti 
įjuos. Kaliniai mėgino bėgti t a 
proga, nevyko. Tankų buvo 
banditai išvaikyti ir dėka jų 
vieta buvo pavalyta ir įvykdytas 
sušaudymas. 

Sušaudymą vykdė raudonar
miečiai. Iš mūsų vietoje ten 
buvo v i r š in inkas R a s l a n a s 
Petras, operįgaliotinis Galkinas 
ir kalėjimo prižiūrėtojas Pocevi-
čius. 

Iš kalėj imo k r a u n a n t į 
sunkvežimius buvau kalėjime. 
Taip pat bylos, kada buvo žiūri
mos, dalyvavau. 

Rytą 25 birželio nuemėm visą 
kalėjimo sargyba, išvažiavom iš 
Telšių. Frontas jau buvo netoli 
nuo miesto ir miesto komendan
tas neleido pasilikti, įsakė per 
tris ka r tus išvažiuoti. Taip 
palikome Telšius, kuriuose mir
t inai buvo sustojęs civilinis 

Meldžiame amžino džiaugsmo Viešpatyje baigu
siai žemes vargus mūsų nenuilstamai narei 

A.fA. 
DOMICĖLEI BUBELIENEI 

Sūnu i VYTAUTUI ir ar t imiesiems r e i šk i ame 
užuojauta ir l iūdime su visomis Kockfordo skyriaus 
LDD ser-emis. 

Lietuvos Dukterų draugijos centro valdyba 

gyvenimas. 
Kas gi ištikrųjų buvo tie, kaip 

vėliau paiškės, ne sušaudyti, bet 
baisiai nukankinti žmones? Į tai 
atsako straipsnio autorius. 

„ Ū k i n i n k a i , t a r n a u t o j a i . 
Daug Telšių amatų mokyklos 
moksleivių — aštuoniolikmečių, 
devyniolikmečių iš Telšių. 
Luokės, Kretingos, Rietavo, 
•Alsėdžių, Plungės. Suimti už 
„kontrrevoliucinę veiklą" — pas 
vienus rado literatūros lapelių, 
kitus kažkas paprasčiausiai 
įskundė. Dauguma — netur
tingi. Areštuoti 1940. 1941 
metais, bet nenuteisti. Be kaltės 
kalti. Taip ir žuvo nesuvokė 
kodėl, už ką. 

(Bus daugiau) 

DIDELIS PELNAS 

Chicagos Tribūne bendrovė 
paskutinį metų ketvirtį turėjo 
43.2 mil. dol. pelno. Bendrovės 
darbų sritis — komunikacija, 
ypač spauda. 

A.tA. 
inž. LIŪTUI GRINIUI 

staiga mi rus , jo žmonai N I J O L E I ir šeimai re iškiame 
nuoši rdž iaus ią užuojautą ir k a r t u l iūd ime. 

St. Petersburgo ALTO skyriaus valdyba 

A.tA. 
BRONIUI KASAKAIČIUI 

mirus , nuoširdžią užuojautą r e i šk i ame žmonai dr. 
BIRUTEI ir g iminėms . 

Lilija Ignatonienė ir sūnūs: 
Algis ir Arvydas 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1 4 1 0 So . 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

S T E P O N A S C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėki m f- ok. Lietuvai kovoje užjos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis sk'u įdžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikra padėtį Lietuvoje ir jos brutualia 
okupacija 

Prisim. nkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimu ' į k a l u s . 

Auko-. iovanos atleidžiamos nuofederalinų mokesčių. 
IRS Cert N'o. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHl \NTAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s — 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA( HICA(.o.lE BEI PKIEMIESČU'OSK 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

» 

A 
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. vasario mėn. 4 d. 

x „Draugo" aštuoniasde
šimt metų nuo išleidimo sukak
čiai paminėti rengiamas didelis 
koncertas su Lietuvių Operos 
choru, sol. ^Maryte Bizinkaus-
kai te , smuikininke Linda 
Veleckyte ir trio vasario 26 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Išlei
džiamas sveikinimų ir skelbimų 
leidinys su trumpa „Draugo" 
lietuviškai ir angliškai parašy
ta istorija. Bilietus galima 
įsigyti Vaznelių Gifts Interna
tional parduotuvėje. 

x Šių metų Vasario 16-tos 
dienos proga Chicagos Lietuvių 
Jaunimo sąjungos skyrius 
ruošia telefoninių skambinimų 
vajų miesto dienraščiams. 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
bus prašomi skambinti „Chica-
go Tribūne*' ir ..Chicago Sun-
Times" prašant, kad jie skelb
tų daugiau žinių apie dabar
t in ius įvykius Lietuvoje. 
Tolimesnės žinios bus skelbia
mos lietuviškoje spaudoje. 
Informacijos lapeliai bus dali
nami vasario 12 d. Skambinimų 
vajus įvyks vasario 13-14 d. 

x Patikslinimas. Dr. Vytas 
Narutis, buvo baigusiųjų Peda
goginį institutą jaunųjų lekto
rių atstovas šiose 30 metų Peda
goginio Lituanistikos instituto 
iškilmėse. 

x Viktoras Šimaitis pildo in-
come tax naujoj Simaitis Real-
ty patalpoj. 5953 S. Kedzie. Tel. 
436-7878. 

(sk) 
x Kelionių agentūrai rei

kalinga patyrusi tarnautoja 
mokanti dirbti su Pars kompiu
teriu. Skambinti 238-9787. 

(sk) 

x Pranas G. Meilė, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų 
mokesčių įstatymai žymiai ap
sunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpil
dymą. Skambinkite 776-5163. 

(sk) 
x Pigiai parduodu Lietuvo

je naujus automobilius, namus 
ir kitus vertingus daiktus. 
Skambinti 312-839-5829. 

(sk) 
x Ieškomas Pe t ras Vaisė, 

gyvenęs Chicagoje, arba jo 
vaikai: dvi dukros ir sūnus (stu
dijavęs mediciną). Ieško dukte
rėčia Kazimiera Vaišytė-Alek-
nienė. Žinantieji apie Vaišių 
šeimą, prašomi rašyti: Lithu-
ania, Telšiai 235610, Gluosnių 
4, K. Aleknienė. 

(sk) 

x DĖMESIO PENSININ
KAI! Nuolaida už patarnavimą 
parduodant nuosavybę. Ne
mokamai ir teisingai įkainosim 
jūsų namus. Padedam surasti 
nuomininkus, išnuomojant 
butą. Norint pirkti, didelis 
namų pasirinkimas mieste ir 
priemiesčiuose. Skambinkite 
Budraičiui 767-0600 arba 
užeikite į įstaigą, 6600 S. Pu-
laski Rd. Greit ir teisingai pa
ta rnaus B u d r a i č i o namų 
pard. ištaiga. 

(sk) 
x Antano Valėno dukros, 

Eugenija ir Marytė, atsiliepkite. 
Skambinti 737-1286. 

(sk) 
x Miela, miela, sakyk, ar tu 

eisi į Valentino Dienos šokius su 
manim? Šokiai įvyks š<. štadienį. 
vas;.uo 18 d PI.AYHOl SK. 
kur ESTRADA gros romantiš
kiausią muziką visame pla< i;;-
nir pasaulyje. Ką sakai, sir 
dėle?" 

'sk) 

x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės sukaktis, rengiama 
Chicagos Lietuvių Tarybos, bus 
vasario 12 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Ta proga šv. 
Mišios 10:30 vai. bus Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marąuette Parke, evan
gelikams liuteronams 10:30 vai. 
Tėviškės bažnyčioje ir 11 vai. 
Ziono bažnyčioje, ta ip pat 
evangelikams reformatams. 
Kviečiami pagal savo religijas 
pamaldose dalyvauti. 

x Lietuvių centre Lemonte 
bus paroda iš Lietuvos „Ekspe
dicija į Igarką" vasario 12 d. po 
šv. Mišių nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Rita Dapkutė, Sąjūdžio atstovė, 
12 vai. p.p. kalbės apie parodą. 
Kviečiami visi. Aukos bus 
renkamos Sąjūdžio reikalams. 

x J ū r a t ė Dovilienė ir Vida 
Rudienė vadovauja Montessori 
mokyklėlių dešimtajai madų 
parodai, kuri bus vasario 26 d. 
puikiame Martiniąue restorane. 

x Lituanistikos instituto ir 
L ie tuv ių Tau t in ių n a m ų 
valdybos šį sekmadienį, vasario 
5 d., 2 vai. p.p. Lietuvių Tau
tiniuose namuose rengia dr. 
Petro Joniko naujo mokslinio 
veikalo „Lietuvių kalba ir tauta 
amžių būvyje" sutiktuves. Su 
knyga supažindins svečias iš 
Rochesterio prof. dr. Antanas 
Klimas. 

x Naujiena! Lietuva Parcel 
Service. Siuntiniai į Lietuvą 
apmokėtu muitu. Nuo vasrio 1 
d. priimame įvairių dydžių, iki 
22 sv., siuntinius. Siunčiame į 
visas Pabaltijo ir kitas respubli
kas. Galima siųsti oro ir 
paprastu paštu. Pilnas patar
navimas. Galite atsinešti savo 
prekes arba užsisakyti norimas. 
Darbo valandos kol kas, pagal 
susitarimą. Kalbame lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai. Informacijai skam
binti Janinai Juodvalkienei : 
312-847-2614, 4457 S. Talman 
Ave., Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x Ieškoma lietuviškai kal
banti moteris prižiūrėti du ber
niukus, 2V2 metų ir 8 mėn., 5 
dienas savaitėje Lemonto apy
linkėje. Skambinti po 5 v. v. 
460-8416. 

(sk) 

x „I.aižkfli lietuviams" ruo
šia ekskursiją į Graikiją ir 
Turkiją š.m. gegužės 16 d. Infor
macijai kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Lietuvoje t inkami Toshi
ba V83CZ video rekorder ia i 
t ik už 325.00 dol. Geros 
kokybės, su visais reikalingais 
pritaikymais. M-7 Panasonic 
cam corderai - tik 1200.00 dol. 
Priedo — penkios tuščios, pir
mos rūšies dažnam naudojimui 
Fuji T-120 kasetės (120 min.) už 
20 dol. Galima užsisakyti 
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
national Historic Films, 3015 
W. 59th St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312/436-0038. Ve
dėjas Pe t ras Bernotas. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x A. a. kun . Antanas Rač
kauskas , ilgai dirbęs Brookly-
ne, N.Y., o dabar gyvenęs Sun-
ny Hills, Fla., mirė ligoninėje 
sausio 30 d. Velionis buvo gimęs 
1907 m. spalio 21 d. Kunigu 
įšventintas 1934 m. gegužės 26 
d. Telšiuose. Laidojimui buvo iš
vežtas į New Yorką. 

x Vasario 16-tosios ir „Var
p o " 100 metų sukakčių mi
nėjimas bus vasario 11 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Ave. Pagrindines pa
skaitas skaitys jaunieji Neo-
Lithuania korporantai. Mi
nėjimo metu bus įteiktos 
spalvos Korp! Neo-Lithuania 
senj. Jonui Gražiui. Taip pat bus 
meninė dalis, vaišės ir pa
bendravimas. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti, korporantai 
prašomi dėvėti spalvas. 

x Žurn. Ju rg i s Janu la i t i s 
Floridoje yra nepailstantis Lie
tuvių Bendruomenės reikalų ir 
darbų aprašytojas spaudoje. 
JAV LB krašto valdybos iždui 
jis šiais metais linki surinkti 
dvigubai daugiau aukų, kad 
lietuvybės išlaikymas stiprėtų. 

x Visas lietuvių jaunimas 
kviečiamas dalyvauti aktyviais 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyriaus veikloje. 
Artėja vasario 16-tosios bu
dėjimas Daley Plaza, miesto 
centre. Ateikite ir sužinokite, 
ką jūs galite padaryti, kad jūsų 
gyvenimas Chicagoje būtų 
reikšmingas. Chicagos skyriaus 
susirinkimas bus vasario 5 d. 11 
vai. ryto Seklyčioje, 2711 W. 71 
St. Laukiami visi. 

x Ieškoma lietuvė moteris, 
kuri prižiūrėtų du vaikus (2 
mėn. ir 2 metų) mūsų namuose 
Benvyn mieste, dvi ar tris 
dienas per savaitę. Darbas nuo 
kovo mėn. pradžios. Informa
cijai prašome skambint i : 
484-8441, dienos metu. 

(sk) 
x Norinčius atšvęsti įvai

rias šeimos šventes su svečių 
skaičiumi iki 150, Baltios resto
r a na s kviečia pasinaudot i 
dviem savo patalpom ir pasivai
šinti skaniu lietuvišku maistu 
ir kokteiliais. BALTIA, 8100 
Rober ts Rd., Jus t ice , IL, tel . 
458-1400. 

(sk) 

x J B Wordley & Associates 
Editorial and Writing Con-
sultants, partneriai Rob'rtas 
Vitas ir John Brynda, pa
tarnauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

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

(sk) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2620 West 71 
Street, Chicago, m. 60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Jstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras . Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. Je igu 
mes negalim parduoti : mes 
galim pa tys nupirkti! 

(sk) 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
SIBIRO NUOTRAUKŲ 

PARODA 

Jaunimo centro kavinėje 
Chicagoje sausio 27-29 d. vyko 
įdomi nuo t r aukų paroda, 
suruošta kavinės patalpoje. 
Svarbiausios nuotraukos buvo 
padarytos ekspedicijoje į 
trėmimų vietą Azijoje, į Igarką, 
į Stalino laikais buvusių lagerių 
vietą. Raimondas Urbakavičius 
nufotografavęs griuvėsius la
gerių prie Jenisiejaus upės, 
tremtinių namukus, kapines su 
griūvančiais kryžiais ir nyks
tančiomis tvorelėmis. Liekanos 
barakų iš 1950 ir artimų metų. 
Nufotografuotose kapinėse 
palaidota netoli 1000 išvežtų 
lietuvių. Nuotraukos iš Igarkos 
įspūdingos. Jų išstatyta apie 20. 
Kitos 30 nuotraukų — demonst
racijos Lietuvoje, Sąjūdžio, Lie
tuvos Laisvės lygos masiniai 
pas i re iškimai su daugybe 
laisvės šauksmą reiškiančių 

Muz. dr. Bronius Kazėnas, Lietuvių Operos dirigentas. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

x JAV LB krašto valdyba, 
Chicago, 111., „Draugui" minint 
80 metų gyvavimo sukaktį per 
Birutę Jasaitienę, vicepirmi
ninkę organizaciniams ir admi
nistraciniams reikalams, įteikė 
100 dol. programinės skelbimų 
knygos išleidimui. 

x A. a. Vladas Šulaitis bus 
prisimintas jo keturių savaičių 
mirties sukaktyje. Šv. Mišios 
bus atnašaujamos tėvų jėzuitų 
koplyčioje vasario 6 d., 8:30 v. 
ryto. Giminės ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti. 

(sk) 
x Važiuoju automobiliu į 

p ie t inę Californi ją apie 
vasario 11 d. ir grįžtu apie kovo 
8 d. Ieškau bendrakeleivės. 
Skamb. Saulei Palubinskienei, 
219-365-3957. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636^169 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111.60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 
x Norintieji pagreitinti gi

minių iš Lietuvos atvykimą j 
Amerika, prašomi kreiptis į 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. VVestern, Chicago, 
IL 60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

plakatų, vaizdai įspūdingų 
minių pasireiškimai. 

Parodą organizavo Lietuvos 
pers i tvarkymo sąjūdžio 
informacinis skyrius, kuriam 
vadovauja Rita Dapkutė. Ji sau
sio 27 d. parodą atidarė. 
Atidaryme dalyvavo ir iš Lie
tuvos atvykusieji Petras ir 
Apolonija Steponavičiai. Vil
niaus jaunimo teatro nariai. P. 
Steponavičius skai tė savo 
kūrybą, o Apolonija Stepona
vičienė padainavo liaudies 
dainų. Parodą ruošiant talkino 
L. Narbutis (įrėmino), J. Juozai
tienė, Petras ir Ilona Dapkai. 
Budėti padėjo Chicagos lietuvių 
jaunimas. Ypač gausiai paroda 
buvo lankoma sausio 27 d., kai 
buvo renginys. Įeinančių aukos 
bus panaudotos Sąjūdžiui gauti 
video reikmenų, kasečių, 
paremti Stalino aukoms aiš
kinti komiteto darbą. Vėliau 
paroda bus suruošta Lemonte. 

Juoz. Pr . 

x JAV LB Švietimo t a ryba 
per Juozą Masilionį, švietimo 
tarybos vicepirmininką, Chica
go, 111., „Draugui" minint 80 
metų gyvavimo sukaktį, ta pro
ga atsiuntė 50 dol. programinės 
skelbimų knygos išleidimui. 

x Marija Noreikienė pra
neša visiems suinteresuotiems 
siuntiniais į Lietuvą, kad ji ir 
toliau priima siuntinius toje 
pačioje vietoje: 2638 W. 71 St. 
A. F. Šlutų Patria parduotuvėje. 
Įėjimas iš dešinės per šonines 
duris. Darbo dienos: pirmad. ir 
trečd. nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p. 
Siuntiniai priimami sena tvar
ka neapmokėtais muitais. Iš 
laiškų žinome, kad už gautus 
siuntiniuose maisto produktus 
ir naujagimių drabužėlius, mui
tai panaikinti. Visoms kitoms 
prekėms muitai žymiai suma
žinti ir siuntiniai gaunami 
tvarkingai. Informacijai skam
binti vakarais, tel. 857-7281. 

(sk) 

x JAV LB Lemonto apylin
kės valdyba ruošia blynų pie
tus antradienį, vasario 7 d. Lie
tuvių centre nuo 6:00 v.v. iki 
8:00 v.v. Kainos 5 dol. suaugu
siems ir 2 dol. vaikams. Kviečia
me visus gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x Chicagos Liet. Moterų 
k l u b a s ruošia Vasario 16 
minėjimą trečiadienį, vasario 15 
d. 11:30 v. ryto Baltia restorane, 
8100 S. Roberts Rd. Rezerva
cijoms skambinti: R. Kaveckas 
499-0687 po 6 v.v. ir A. Jura i -
tis 471-1937. 

(sk) 

x Lietuvė moteris ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius 
ir gyventi kartu. Skambint 
824-6755. 

(sk) 

x Pedagoginiam lituanisti
kos institutui, minint 30 m. 
sukaktį, per absolventų išleis
tuves sausio 28 d. aukojo šios in
stitucijos ir asmenys: Lietuvių 
tautinis akademinis sambūris 
(pirm. inž. S. Virpša) 1000 dol.; 
Lietuvių fondas (pirm. M. 
Remienė) 2000 dol.: dr. T. ir inž. 
A. Kazlauskai 900 dol.; Brigh-
ton Parko Liet. Bendruomenė 
(pirm. S. Daulienė) 150 dol.; 
Vincas Grėbliūnas 100 dol.; Z. 
ir A. Juškevičiai 100 dol.; Bro
nė Valavičienė 100 dol.; A. ir J. 
Vasiukevičiai 100 dol.; dr. A. 
Veličkaitė 50 dol. PLI visiems 
mecenatams ir svečiams už 
paramą yra labai dėkingas. 

(sk) 

x Algis Val iūnas rašo ir 
dainuoja. Jo parašytas straips
nis „Staying put" yra atspaus
dintas „Chicago times" žurnalo 
sausio-vasario mėn. laidoje. 
Straipsnyje vaizdžiai aprašomos 
Marąuette Parko problemos. 
Algis Valiūnas, įsijungęs į 
Chicago Light opera Co., ne
seniai dalyvavo S. Romberg 
operetės „Dykumos daina" 
pastatyme, sėkmingai atlik
damas Ali ben Hashim vaidme
nį. Operetę režisavo Julianne 
Barnes, trečios kartos lietu
vaitė. Algis Valiūnas (bosas-ba-
ritonas) ir Julianne Barnes 
(sopranas) yra lietuvių vi
suomenei pažįstami iš praėju
siais metais spalio 2 d. Margu
čio surengto koncerto. A. Valiū
nas šiemet debiutuos Chicagos 
lietuvių operos statomoje Verdi 
operoje „Trubadūrai". 

x „People" žurnale sausio 
16 d. spaudoje aprašomas Biru
tės Galdikaitės gyvenimas ir 
darbai . Ke tur ių puslapių 
aprašyme minima, kad Galdi
kaitė yra lietuvių imigrantų 
dukra, gimusi Vak. Vokietijoje 
ir užaugusi Kanadoje. Galdikai
tės darbas su orangutangais 
Borneo tęsiasi jau 17 metų 
Borneo džiunglėse. 

x Dr. Rober t a s Vitas pasa
kys pagrindinę kalbą, Mindau
gas J. Variakojis skaitys Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, ALT Cicero 
skyriaus rengiamajame Vasario 
16-tos minėjime, kuris bus va
sario 12 d., sekmadienį 12 vai. 
Šv. Antano parapijos salėje 
Cicero. Lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti Vasario 
16-tos minėjime. 

x V a l e n t i n a s Sa ladž ius , 
Miami Beach, Fla., buvęs Lie
tuvoje pedagogas, kovotojas ir 
organizatorius prieš alkoholiz
mą, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū už pa
ramą dienraščiui. 

x Kun. Anthony Bertašius, 
Šv. Kazimiero par. klebonas, 
Paterson, N.J., „Draugo" ir kitų 
gerų darbų rėmėjas, pratęsė pre
numeratą, pridėjo 100 dol. auką, 
kad „Draugas" gyvuotų ir 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Kun. A. Bertašiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Dr. A. Broel -Pla ter i s , 
Bethesda, Md., „Draugo" nuo
širdus rėmėjas, garbės prenu
meratorius, pratęsė prenumera
tą 1989 metams su 50 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū už savo spaudos 
palaikymą. 

x Dr. Elena Repšienė, dr. 
K. Ringus, Aniceta Stropienė, 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge", 
įsigijo naujausių leidinių, o dr. 
Repšienė įteikė ir 12 dol už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Estų namuose Lincoln-
shire, IL, bus koncertas vasario 
19 d. Jis rems žymaus vyrų 
choro iš Estijos RAM (Riiklik 
Akadeemiline Meeskoor) atvy
kimą į Šiaurės Ameriką. 
Chicagoje RAM pasirodys kovo 
12 d. Orchestra Hali. Lėšų telki
mo koncerte pabaltiečiai Dalia 
Kučėnienė (sopranas), George 
Radosavlevic (pianistas) ir 
Grupa Kabare. 

x Autobusai iš Lemonto į 
Chicagos miesto centrą eis va
sario 16 d. Jie išeis 9 vai. ryto 
nuo Lietuvių centro. Parveš 
apie 2 vai. p.p. Reikia žinoti 
skaičių iš anksto, todėl regist
ruotis pas Rasą Poskočimienę 
tel. 257-7071. 

x Dr. Juozas Meškauskas, 
Chicago, 111., visuomenininkas, 
lietuviškos veiklos ir kultūros 
rėmėjas, „Draugui" minint 80 
metų gyvavimo sukaktį atsiun
t ė 100 dol. programinės 
skelbimų knygos išleidimui. 
Bilietai į sukaktuvinį koncertą 
yra gaunami: 2501 West 71st 
St., Chicago, 111., Vaznelių 
prekyboje. Dr. J. Meškausko 
parašyta „Lietuvos medicinos 
istorija", 814 psl., kietais vir
šeliais, galima gauti ar užsi
sakyti „Draugo" administra
cijoje. 

x Brighton Parko, Chicago, 
111., lietuvių namų savininkų 
draugijos vardu kasininkė 
Bronė Rusteikienė, „Draugui" 
minint 80 metų gyvavimo 
sukaktį, ta proga atsiuntė 100 
dol. programinės skelbimų 
knygos išleidimui. „Draugo" 
sukaktuvinis koncertas bus va
sario 26 d., sekmadienį, Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
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Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2001 W. 89th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 7764)800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 
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