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Lenkija turi naują 
prezidentą 

Walesa nori gerų ryšių su kaimynais 
Varšuva . — Solidarumo įstei

gėjas ir vadas Lech Walesa 
šeštadienį priėmė priesaiką būti 
Lenkijos prezidentu. 

Walesa, buvęs laivų statybos 
įmonės elektrikas, kuris gimė 
kaimiečių šeimoje ir baigė 
amatų mokyklą mechanikams, 
apdovanotas Nobelio Taikos 
premija ir šis 47 metų kovotojas 
už Lenkijos nepriklausomybe, 
vos sulaikydamas ašaras, priim
damas priesaiką Lenkijos par
lamente, priminė lenkams, kad 
tai yra pirmas žmonių tiesio
g in iu b a l s a v i m u i š r ink tas 
prezidentas Lenkijos istorijoje. 
Jis pažadėjo 38 milijonų tautai 
daug greičiau atlikti ekono
mines reformas ir kuo daugiau 
teisių pervesti patiems žmo
nėms, bet ne „suimti viską 
viename centre". 

Koal ic inė vyr iausybė 
„Su šiuo momentu iškilmin

gai prasideda Trečioji Lenkijos 
Respublika", kalbėjo jis savo 
p a r l a m e n t a r a m s , , ,niekas 
niekada negalės paneigti šio 
fakto. Tas blogas metas, kai 
vyriausybė būdavo išrenkama 
priespaudoje arba skiriama, yra 
pasibaigęs". Buvęs prezidentas 
gen. W. Jaruzelskis nedalyvavo 
šioje iškilmėje. J i s 1981 m. 
uždarė Solidarumo sąjūdį ir patį 
Walesą buvo pasodinęs į 
kalėjimą. 

Walesa pradėjo eiti savo 
pa re igas d a r ne tu rėdamas 
min i s t e r io p i rmin inko . J i s 
paprašė, kad buvęs jo oponentas 
į prezidento postą — Tadeusz 
Mazowiecki ir toliau eitų tas 

pareigas iki rinkimų, kai bus 
naujo Parlamento rinkimai. 
Atrodo, kad Walesa nori išly
ginti susidariusius nemalo
numus Solidarumo organizaci
joje, k u r i e buvo sus idarė 
rinkiminės propagandos metu. 
J is savo kalboje pagyrė minis
terio pirmininko pavaduotoja 
Leszek Balcerowicz. kuris yra ir 
Finansų ministeris ir kuris 
labai respektuojamas amerikie
čių ir tarptautinių ekonomistų 
institucijų. Jo sumanumu atsta
toma Lenkijos ekonomija. 

P r iminė ir Lietuva 
Baigdamas savo inauguracijos 

kalbą. Walesa priminė, kad 
„šiandien mes žengiame svarbų 
žingsnį ant ilgo ir kraujuoto 
kelio, atstatydami savo nepri
klausomybę". Jis tik trumpai 
tepaminėjo užsienio politikos 
hor i zon tus , pažymėdamas 
istorinius ryšius su Lenkijos 
kaimynais, paminėdamas So
vietus paskutinius: „Nepri
klausoma Lenkija nori būti 
taikingos tvarkos elementu 
Europoje. Ji nori būti geru 
kaimynu. Šimtmečių savitarpio 
istoriniai saitai riša mus su 
Ukraina, Gudija ir Lietuva. Tas 
pats t inka ir Vokietijai, kurio
je mes norime matyti atidarytus 
vartus į Europą. Būdami kultū
riniai surišti su Vakarais, mes 
simultaniškai norime atstatyti 
gerus bendradarbiavimo ryšius 
su Rusija. Bet mes gerai žinome, 
kad tik pertvarkyta ir ekono
miškai stipri Lenkija galės būti 
lygiu partneriu kitiems". 

Protesto demonstracijose 
smerkiamas Gorbačiovas 

Maskva . — AP pranešė, jog 
tūkstančiai žmonių pasmerkė 
Gorbačiovą sekmadienį demon
struodami prie Kremliaus mūrų 
prieš naujos diktatūros įvedimą, 
kai prez. Gorbačiovas norėjo 
išgauti iš deputatų patvir
tinimą, kad jis gali valdyti 
r e spub l ikas prezidentiniais 
įsakymais. Čia buvo nešami 
plakatai, palankūs Ševardna
dzei, kuris pasitraukė ketvir
tadieni, protestuodamas prieš 
didėjančią senųjų komunistų 
įtaką, kaip kad jis pasakė, į 
artėjančią naują diktatūrą. 

S u kuo e i n a Gorbač iovas 
..Ševardnadze yra su mumis. 

Gorbačiovas yra prieš mus. 
Ševerdnadze. pasilik su mumis" 
— buvo nešamas didžiulis plaka
tas. Aleksandras Obolenskis, 
Liaudies deputatas Kongrese, 
pasakė, jog tokie reformatoriai 
kaip Ševardnadze ir Aleksan
dras Jakovlevas, buvo išstumti 
į pogrindį griežtųjų komunistų. 
Jakovlevas rugpjūčio mėnesį 
pasitraukė iš Komunistų parti
jos vadovybės. Protesto demon
stracijoje, kalbėdamas tas pats 
reformatorius Obolenskis. pasa
kė: „Ševardnadze, bandydamas 
pridengti mūsų prezidento in
trigas, paaukojo savo politinę 
karjerą". Deputatas Obolenskis 
kre ipdamasis i Gorbačiovą, 
kalbėjo: „Mes norime jūsų 
tiesiai pak laus t i . Michailai 
SergejeviČiau. kai jūs 
nustūmėte į šoną demokratus, 
kai jūs išdavėte savo ištikimą 
palaikytoją Jakovlevą, jūs 
praradote Ševardnadze, tad su 

kuo jūs pasiliksite?" „Jūs 
prarandate savo sąjungininkus. 
Atsiminkite Chruščiovo likimą. 
Nesitikėkite, kad mes paklus
niai nulenktume savo galvas 
kaip 1964 metais". 

„Šaltojo k a r o " ka lba 
Kai Kongresas pradėjo savo 

an t ros ios savai tės sesiją. 
numatoma suteikti Gorbačiovui 
tiesioginio valdymo teises ir tuo 
pačiu balsuoti už konstitucinius 
papildymus. Jis taip pat nori lei
dimo perorganizuoti vyriausy
bės struktūrą. įvedant viceprezi
dento postą. Šeštadienį deputa
tai girdėjo KGB viršininko 
kalbą, kuri daugelį nuteikė vėl 
„šaltojo karo dvasia". Po to 
Marija Demsenko. Rusijos depu
tatė, pastebėjo, jog Vladimiro 
Kriučkovo kalba yra ..tragiškas 
įvykis", kai Amerika ir kitos 
Vakarų šalys siunčia pagalbą 
Sovietų Sąjungai. ..KGB vadas 
aiškiai parode mums. kad jis 
gins socialistinį gyvenimą, ir 
niekas jo nesulaikys nuo to, 
įskaitant ir kraujo praliejimą", 
pasakė ji. „Bet jei ateis laikas, 
tai visa tauta turės pakilti ir 
apginti demokratiją", kalbėjo 
čia minėta deputatė. 

— Algirdas Brazauskas ir 
toliau vadovauja persiorganiza
vusiai Lietuvos Komunistų par 
t i ja i . kuri dabar vadinasi 
Demokratų darbo partija. 

— Gruzdžiuose paminint ra
šytojo Mariaus Katiliškio mir
ties dešimtmetį, buvo atideng
ta memorialinė lenta prie namo, 
kuriame jis gimė. 

Lech Walesa , buvęs Gdansko laivų d i rb tuve • 
sąžiningai eiti Lenkijos prezidento pareig:-
par lamente . 

-ktr ikas ir lenkų Solidarumo vadas, po priesaikos 
bučiuoja kariuomenės vėliavą iškilmių motu 

Sąmokslas nužudyti Vytautą 
Landsbergį 

W a s h i n g t o n a s . — Mums 
gerai savo reportažais žinomi 
kolumnistai R. Evans ir R. 
Novak praėjusio sekmadieni c 
„Chicago Sun-Times" laidoje 
rašė, jog žymūs Amerikos diplo
matai praneša, kad Lietuvos 
prezidentas Vytautas Land
sbergis, kuris vizitavo Bal
tuosius rūmus gruodžio 10 d., 
yra Sovietų griežtųjų komunis
tų skirtas mirčiai. 

Žvalgybos informacija Wa-
shingtone į tar ia , jog rusai , 
gyveną Lietuvoje „nori pašalin
ti jį iš kelio", kaip išsireiškė 
vienas oficialus pareigūnas. Tai 
gali atsit ikti kokio nors viešo 
pasirodymo metu. kai jis galįs 
būti nušautas . Neaišku esą. ar 
tai būtų KGB suorganizuotas 
įvykis, ar kitų Maskvos sau
gumo dalinių, kuru yra res
publikoje. 

Landsbergis nekėlė" jo nužu
dymo klausimo, kai kalbėjosi su 
prez. Bushu. Jų pasikalbėjimo 
metu Busho pasakyta pastaba, 
jog Pabaltijo valstybės turėtų 

Grąžinami valstybės 
ir prezidento ženklai 

Lonodonas . Lenkijos egzilinė 
vyriausybė nutarė, jog laikas 
atiduoti Londone išlaikytus 50 
metų valstybė? ženklus. Šį 
šeštadienį Lenkijos prezidento 
ženklai buvo įteikti prezidentui 
Lech VValesai Varšuvoje. Ry-
szard Kaczorovvski. egzilinės vy
riausybes galva, paskelbė, jog jis 
su savo šeima skrido specialiai 
atsiųstu Lenkijos lėktuvu j Var
šuvą su Lenkijos valstybės iš
saugotais ženklais — preziden
to ir valstybės antspaudais ir 
kitais atributais ir taip pat vežė 
1935 metų Lenkijos konstituci 
jos teksto originalą. „VValesa 
buvo išrinktas laisvais lenku 
tautos balsavimais, todėl aš 
nusprendžiau sugrąžinti j am 
mūsų tautos simbolius, kuriuos 
saugojome nuo karo pradžios", 
pasakė egzilinės vyriausybės 
galva. Su šiuo istoriniu momen 
tu bus baigtas dar vienas na-
cių-sovietu karo p a s e k m i ų 
etapas, prasidėjęs 1939 m rug
sėjo 1 d Lenkijoje, pareiškė R. 
Kaczorovvski. 

pravesti referendumus, kad 
gautų savo nepriklausomybę, 
užaliarmavo Lietuvos vadą. 
rašo minėt! Kolumnistai. Tai 
yra tas pats ko nori Gorbačiovas 
— jėga priversti tas respublikas 
būti Maskvos valdžioje. 

Paskutiniu metu kalbama, jog 
Pabaltijo klausimui daugiau 
palankumo esama Valstybes 
departamente, negu Baltuo
siuose rūmuose. 

N u t a r i m a s b e Vals tybės 
s ek re to r i aus da lyvav imo 
Nežiūrint , kad Valstybės 

sekretorius James Bakeris III 
viešai pasisako prieš Irako prez 
Husseino pasiūlytą datą sausio 
12 d. susitikti pasitarimui, buvo 
atmesta ir prezidento Busho 
siūloma ankstesnė data, kuri 

LIETUVOJE 
— Algimantas Čekuolis, Lietu

vos parlamentaras ir ..Gimtojo 
krašto" redaktorius, vakar rytą 
per ABC televizijos žinias 
pasakė, jog Lietuvai gresia 
didelis pavojus ir kad Sovietų 
> 5 ' y u " f > " j l 6 u " " , u "* 

ūkti visiš
kos diktatūros. 

— G r u z i j a vėl a t s i u n t ė 
Lietuvai antiblokadinę dovaną 
— sunkvežimį su 11.5 tonų 
miltų ir 4.5 tonų cukraus. Pro
duktai nupirkti už Gruzijos 
medikų surinktus pinigus ir 
skirti Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, kuris perdavė juos 
Socialinės apsaugos ministerijos 
seneliu draugijai. Sią siuntą 
atlydėjo Gruzijos parlamento 
deputatas Salva Ciklausri. Šie
met Gruzija jau dukart lėktu
vais atsiuntė maisto ir vaistų po 
30 tonu. 

— Leningrado invalidų są-
buvo patie> Busho padaryta be jungos pirmininkas G. Samso-
žymesniu pasitarimu su Bake-
riu. Tai e-is dar vienas įro
dymas, kad kažkas kitas ap
sprendžia administracijos poli 
tinius ėjimas Persų įlankos 
krizės klausimais. Pirmasis 
pasiūlymas susitikti Bakeriui 

novas kreipėsi į Lietuvą, kad 
padėtų maistu ir vaistais in
val idams, kurie k a r t u su 
sveikaisiais stovi eilėse ir 
dažnai negauna maisto. Invali 
dai ir pensininkai nebepajėgia 
grumtis su sveikaisiais prie 

su Husseini; buvo paskelbtas be prekystalių ir dažnai lieka 
Bakeno žinios. Kai Bakeris 
lapkričio 30 d. atvyko į Busho 
kabinetą, pranešti jam apie 
esama p; ietį I r a k e prieš 
prezidento spaudos konferen 
ciją, Valst \ hės sekretorius ten 
pirmą kar t i sužinojo, kad jis 
siunčiama į Iraką. Bakeriui 
buvo įsakyta, bet jis nebuvo 
prašomas kad vyktų pas Hus-
sieną. vos tik kelias minutes 
prieš paskelbiant tai spaudai 

KGB vadas kaltina 
Vakarus už sovietinį 

chaosą 
Ar tikrai siunčiamas apnuodytas maistas? 

alkani. Savo atsišaukime jis 
rašo: ..Leningradas visiškai 
priartėjo prie an t ros ios 
blokados. Jei pirmoji buvo 
didvyriška, tai ši yra žeminanti: 
. .Didvyriškasis b lokad in i s 
Leningradas po 49 metų vel prie 
bado slenksčio". 

— Kauno miesto vyriausybė 
nutarė sugražinti Lietuvos Šau
lių sąjungai priklausiusius 
namus Laisvės alėjoje. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
KGB virš in inkas apkaltino 
Amerikos CIA ir kitas Vakarų 
žvalgybos agentūras padedant 
griauti Sovietų Sąjungą. 

Vladimiras Kriučkovas taip 
pat pasakė, jog „kraštas privalo 
sutikti su kraujo praliejimu, jei 
mes norime įvesti tvarką suki
lusiose respublikose". Jis kal
tino CIA ir kitas vakariečių 
įstaigas padidėjusiu špionažu, 
bandant sugriauti Sovietų eko
nomiją, renkant žinias apie So
vietų darbininkų veiklą, finan
suojant tokias „baisias" orga
nizacijas kaip „Laisvės radijas", 
padedant t a u t i n i a m s sąjū
džiams ir raginant emigruoti 
mokslininkus, artistus ir kitus 
intelektualus. Jis taip pat kal
tino Vakarus parduodant suga
dintus grūdus Sovietams. „Iš
naudodami mūsų blogą vadova
vimą, jie parūpina Sovietų 
Sąjungai piktžolėmis apaugu
sius javus ir kartais apnuodytus 
grūdus ir maistą su radioakty
viomis medžiagomis ir sveikatai 
kenkiančiais chemikalais". 

KGB nepasikei tė 
Be to, KGB vadas pasakė, jog 

Sovietų s augumo pajėgos 
pramato ginkluotus susirė
mimus su 26,000 vietinių 
saugumo dalinių Ukrainoje. 
Latvijoje, Estijoje, Gruzijoje ir 
Armėnijoje". KGB suprantanti, 
jei visa tai tęsis krašte, tai bus 
chaosas. Savo televizijoje 
pasakytoje kalboje šį mėnesį, 
KGB viršininkas pažadėjo, jog 
slaptoji policija kovos prieš an
tikomunistines jėgas. Kriuč 
kovo šios pastabos, kai pasi
traukė Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris iš savo pareigų, 
sovietų reformatoriams nežada 
nieko gero. kaip pastebi Reute-
rio žinių agentūra. 

„Klausant Kriučkovo suži
nai, jog KGB savo galvojime 
nepakeitė nė vienos raidelės", 
pasakė Olegas Kaluginas. buvęs 
pats KGB majoras generolas, 
kuris yra deputatas Aukščiau
siojoje taryboje. J is nusistebėjo, 
kaip gali KGB viršininkas taip 
kalbėt i dabar , kai maistą 
pradėjo teikti Vakarai. 

P rez iden t in io valdymo 
rea lybė 

Taip pat Sovietų prez. Gorba 
čiovas praėjusį šeštadienį jspėjo. 
kad jis yra paruošęs įvesti tiesio
gini prezidentinį valdymą tau
tinių grupių „karštose" respub
likose. Savo rašytame dekrete 
sako. jog rusai ir kitos mažumos 
Moldavijoje turi 10 dienų laiko 
susitarti tarp savęs; priešingu 

— Kazimieros Prunskienės, 
Lietuvos min i s t e r e s pir 
mininkes. kelionės vis surištos 
su galima nauja ekonomine 
blokada Lietuvai. Neseniai ji 
buvo Suomijoje, o dabar 
Australijoje kur nori gauti 
pašariniu ^rrūdų, nes Lietuvoje 
neužtenka pašaro gyvuliams. Ji 
mano. kad po pasirašymo ekoni 
minės sutarties su Ukraina, bus 
pasirašytos panašios sutartys ir 
su Rusijo- ir Gudijos respubli 
komis. 

— Lietuvos Vidaus reikalu 
ministerija nuo naujų metu 
pradžios p< rimą kalėjimų ap
sauga, nes tarybine kariuomene 
tuo nebesirūpinanti. 

Kaune . VI forte, a t s ta ty tas ir pašventintas kryžius „Taika žemėje". 
Kryžių Petrašiūnų parapijos žmones pastate birželio 14 d vietoj sovietinio 
t anko , bet piktadariai gruodžio 4 d JJ nupjovę paslėpė Naująjį metalini 
kryžių per kelias d ienas pagamino . .Statybininko" darbininkai, o j j 
pašventino kun Albinas Graužinis. 

Kitos nuotrauka 

atveju — jis imsis „reikalingų 
priemonių". Rusai ir turkai ten 
nori įsteigti savo respublikas, 
bet Gorbačiovas griežtai U 
neleidžia. J is reikalauja, jog 
Moldavijos prezidentas. Aukš
čiausioji taryba ir vyriausybe 
la ikytųsi Sovietų Sąjungos 
įstatymų ir užtikrintų, kad sa
vanorių ir fabrikų milicijos da
liniai būtų panaikinti. 

Latvijoje, Rygoje, šeštadieni, 
daugiau kaip 500 sovietų kari
n inkų Pabaltijo ka r in i ame 
regione išleido savo pareiškimą, 
kur iame rašo. .Jei Sovietų 
Kongresas, kuris dabar posė
džiauja Kremliuje, nesiims 
konkrečių priemonių išlaikyti 
tvarkai krašte ir politiniam pa
stovumui, ta i jie Pabalti jo 
respublikose imsis visų galimų 
priemonių. įskaitant ir karo 
stovio paskelbimą, kad apsau
gotų savo teises ir garbę". 

..Kariuomene yra vienintelė 
jėga, kuri išsaugos Sovietų 
Sąjungą", pasakė Pabaltijo 
distrikto karo vadas gen. Valen
t inas Filatovas. kaip praneša 
Pabaltijo žinių agentūra. O jei 
būtų jiems nutrauktas bazių ap 
t a r n a v i m a s , tai k a r e i v i a i 
per imsią visų j ėga in ių ir 
t i ek imo įs ta igų kont ro lę 
Pabal t i jo vadai sako , jog 
Gorbačiovas jau yra leidęs KGB 
ir kariuomenei pradėti pamažu 
įvesti savo kontrolę visose 
srityse. Karininkų veikla Rygo
je gali būti preliudas į oficialų 
prezidentinio valdymo paskel
bimą arba karo stovio įvedima 
visame Pabaltijyje. 

Klaipėdoje 
Sovietų ginkluoti daliniai jau 

važinėja Lietuvos uos te 
Klaipėdoje ir tikrina žmonių 
dokumentus. Lietuvos parla
mentas pasiuntė Gorbačiovui 
pareiškimą, kad jis įsakytų 
t iems daliniams baigti atru-
liavimą ir nubaustų tuo Kurie 
grasina jau ir smurt. 

Kremlius negalįs ... speikė-
t i " nuo Ševardnadzes atsista
tydinimo ir tokio jo pareiškimo, 
kad įvedama nauja diktatūra. 
Gorbačiovo spaudos naujasis 
sekretorius Vitalis Ignatenko 
patvirtino žinią, kad Š^vard 
nadze sutiko dar tęsti darbą 
paruošiant strateginio ginklų 
sumažinimo sutarti su Amen 
ka, bet jis pakartojęs, kad jo 
sprendimas pasitraukti neat
šaukiamas. 

— R o m u a l d a s O z o l a s , 
Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko pavaduotojas, pri 
ėme gruodžio 18 d. naujosios 
apaštališkosios bažnyčios vys
kupą D Briotcherį. Aptarta 
pagalba Lietuvos vaikų ir sene
lių namams. 

KALENDORIUS 

Gruodž io 27 d.: Jonas apaš
talas, Dautaras. Egle. Fabijole. 
Gedvine. Rymas. 

G r u o d ž i o 28 d.: Agape. 
Vaidilute, Ema. Kamile. Kont 
vilas, Vyga, Linksmuolis. Min 
gailė. 

ORAS ( H K A G O J K 

Saule teka 7 16. leidžiasi 4:26. 
Temperatūra dieną 26 1 . 

naktį 15 1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 27 d. 

IŠVYKO Į SAUDI 
A R A B I J Ą 

Sausio 27 dieną, į Saudi Ara 
bia išvyksta marinų kapitonas 
Saulius Petrulis, kuris šiuo 
metu ruošėsi su savo vienetu 
North Carolina valstijoj, Kalėdų 
dieną, jį aplankė tėveliai Mari
ja ir Vytas Petruliai bei brolis 
Algis. 

VERSLININKŲ IR 
PROFESIONALŲ 
KALENDORIUS 

Detroito apylinkėje veikiančių 
verslininkų ir profesionalų, bei 
organizacijų vadovų ir jų tele
fonų numerių 1991 kalendorius 
jau atspausdintas ir gaunamas 
prie lietuviškų parapijų, Da
riaus ir Girėno klube, „Kasoje" 
bei pas prekybininkus. Kalen
dorių paruošė ir atspausdino 
„Vaizbos Butas". 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Viešas Naujų metų sutikimas 
pirmadieni, gruodžio 31 dieną, 
ruošiamas Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Šv. Mišios 
6:30val. vak., 7:30 susipažinimo 
ir užkandžių valanda, gros 
klasikinis muzikos kvartetas. 
8:30 karšta vakarienė ir poky
lio pradžia. Po Naujųjų Metų su
tikimo bus šalti užkandžiai. 
Šokiams gros Rimo Kaspučio 
vadovaujamas orkestras 
. .Roman t ika" . Smulkesnes 
informacijas apie Naujųjų Me
tų sutikimą teikia Kastytis 
Giedraitis, tel. 313478-8456. 
Naujųjų Metų sutikimą rengia 
Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba. Visi kviečiami daly
vauti. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
J . JANKUM 

Rašytojo Ju rg io Jankaus 
pasikalbėjmas su Algiu Zap-
racku bus perduotas per „Lietu
viškų melod i jų" radijo 
valandėlę, gruodžio 28 dieną, 3 
vai. po pietų per VVPON-AM, 
banga 1460. 4 vai. bus transliuo
jama visa valanda lietuviškos 
muzikos, šios programos mece
natas — Lietuvių Fondas. 

Im 

CHORO ŠVENTĖ 

Šv. Antano parapijos choras 
gruodžio 16 d. šventė 10-ties 
metų gyvavimo sukaktį. Chorą 
suorganizavo muzikas Stasys 
Sližys, pakviestas vargonininku 
parapijos klebono kun. Alfonso 
Babono. 1980 m. lapkričio 30 d. 
Choras pirmą kartą giedojo per 
p a m a l d a s . Chorą sudarė 
vyresnio amžiaus moterys ir 
vyrai, o vėliau, įsijungus jau
nuolėms Rūtai ir Vytei Šnapš-
tytems, Vilijai Telvčenaitei ir 
Julytei Zebraitytei. turėjo 25 
narius. Iš chorisčių tarpo buvo 
suorganizuotas Moterų kvar
tetas, pasiekęs aukšto meninio 
lygio, kur i s koncertuodavo 
Detroite ir kituose lietuvių 
telkiniuose Kvartetą sudarė 
Birute Januškienė, Česlovą 
Pliūrienė. Natalija Sližienė ir 
Aldona Tamulionienė. Muzikui 
S. Sližiui perorganizavus kvar 
tetą j Moterų vokalini vienetą, 
prie minėtų chorisčių prisidėjo 
Stase Bitl ierienė. Stefanija 
Kaun< hene, Antanina Lepars-
kiene, Cient Noruviene (Naru 
ševičienė) , Valentina Os-
te ikiene, Brone Viršilienė, 
Danutė Želviene ir kurį laiką 
Elena Žukauskienė. Sis viene
tas atlieka menines programas 
renginiuose, pasireiškia ir u? 
Detroito ribų. Chore dainuoja ar 
gieda Mykolas Abarius, Erna 

Garliauskienė. Lidija Mingė-
Henė. Romas Macionis, Stasys 
Petrauskas, Danutė Petrauskie
nė, Antanina Petrauskienė ir 
Pranas Viršila. 

Laikas praretino chorą. Mirė 
Adolfas Armalis, Petras Bukš-
nys, Juozas Kalvaitis, Elena 
Kilikevičienė, Julius M. Pet
rauskas , Ona Rybinskienė, 
Marius Sajus, Juozas Sinkus 
(buvęs vargonininko padėjėjas) 
ir Sigitas Žebraitis. Choras yra 
didelis parapijos išsilaikymo 
ramstis . Kai arkivyskupija 
norėjo Šv. Antano bažnyčią 
uždaryti, choro veikla padėjo 
įrodyti parapijos gyvastingumą. 
Kardinolas Edmund Szoka, 
lankydamasis Šv. Antano 
bažnyčioje ir išgirdęs lietuviškai 
giedamas giesmes šv. Mišių 
metu buvo sužavėtas ir pareiškė 
didelį pasitenkinimą. Nenuosta
bu, kad netoli nuo Šv. Antano 
parapijos esanti lenkų Šv. 
Kazimiero bažnyčia buvo 
uždaryta, o lietuvių Šv. Antano 
palikta. Choras patraukia ir 
toliau gyvenančius lietuvius. 

Choras savo dešimtmečio 
šventei gerai pasiruošė. Per šv. 
Mišias, aukotas už devynis 
mirusius choro narius, išskir
tinai gražiai giedojo, tarsi reli
giniame koncerte. 

Po pamaldų parapiečiams ir 
svečiams iš kitų parapijų bei 
keletai jų artimųjų iš Lietuvos, 
parapijos salėje užėmus vietas 
prie gražiai padengtų stalų, 
vyko choro sukakties minė
jimas. Ji sklandžiai pravedė 
choro seniūnė Stefanija Kaune-
lienė. Prisegus gėles muzikui 
Stasiui Sližiui, jo žmonai Natali 
jai ir choristėms bei choristams, 
kun. Alfonsas Babonas 
sukalbėjo invokaciją, buvo 
pagerbti mirusieji choristai. S. 
Kaunelienė papasakojo apie 
choro veiklą. Priminė, kad 
parapijos klebonas, kun. Al
fonsas Babonas yra nuoširdus 
choro globėjas. Muzikas Stasys 
Sližys, kuris yra parapijos tary
bos liturginės komisijos vedėjas 
ir vargonininkas, padėjo daug 
pastangų ir techniško darbo, 
kad būtų išleistas Šv. Antano 
parapijos giesmynas (100 pusla
pių). Giesmyno redakcinę ir 
muzikinę komisiją sudarė kun. 
Alfonsas Babonas, muz Stasys 
Sližys ir Juozas Sinkus. Giesmy
no išleidimą parėmė parapijos 
taryba, choras ir 62 parapiečiai. 
Pakviestam žodį tarti choro 
vadovui A Tamulionienė ir B. 
Viršilienė įteikė choro dovanėlę. 
Muz. S. Sližys pareiškė padėką 
spaudos bendradarb iams , 
„Lie tuv iško ba l so" radijo 
valandėlei už sveikinimą, su 
dėkingumu prisiminė a.a. Kazį 
Sragauską. dėkojo Reginai 
Juškaitei, visiems choristams, 
šio giesmyno išleidimą 
parėmusiems ir atsilankiusiems 
į choro šventę. Meninę dalį 
a t l iko Moterų vokalinis 
vienetas. Jos padainavo šešias 
dainas: ..Lauksiu tavęs atei
nant", — muz. A. Raudonikio, 
harmonizuota S. Sližio, 
..Barkarolė" iš operos „Dana", 
- muz. J. Gaidelio. „Paleisk, 

Jauniej i Lietuvos Vyčiai iškyloje j Pi t tsburgo r 
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PREZIDENTAS 
SVEIKINO ST. PIEŽA 

Žurna l i s t as Stasys Pieža 
rugpjūčio 18 d. savo gimtadieni 
šventė šv. Mišiomis ir jaukiu po
būviu, kuriame dalyvavo keturi 
jo vaikai, 16 vaikaičių ir trys 
provaikaičiai. 

Pieža yra vietinio laikraščio 
„Leader" korespondentas, akty 
vus visuomeninėje veikloje, 
dalyvauja Little Company of 
Mary ligoninės bei Council on 
Aging tarybose. Bažnyčia taip 
pat teikia jam galimybę būti 
aktyviu. Jis priklauso Columbo 
Vyčiams ir San Pierre, IN, 
esančios Visų Šventųjų parapi 
jos Šventojo Vardo sąjungos sky
riui. Bažnyčioje atlieka skai
tinius šv. Mišių metų ir parapi
jos aukštesniojoje mokykloje 
daugiau negu 20-tį metų dėsto 
tikybą. Jis yra Lietuvos Vyčių 
Garbės narys, yra buvęs Ameri
kos lietuvių Romos katalikų fe 
deracijos pirmininku. 

Prezidentas George Bush ir jo 
žmona Barbara pasveikino 
Pieža šiais žodžiais: „Siunčiame 

tėveli", — harm. J. Švedo, „Šir 
dies daina", — muz. M. Naviko, 
pritaikė S. Sližys, „Dainavos 
tango", — muz. ir žodžiai S. 
Sližio, ..Vakaro daina", — muz 
A. Bražinsko, pritaikė S. Sližys 
Akompanavo muz. S t a s y s 
Sližys, Moterų vokalinio viene 
to vadovas. Publika entuzias 
t i n g a i s ploj imais įver t i : -
meninės programos atlikimą 

Vaišių metu už chorą ir jo 
vadovą buvo pakeltos šampano 
taurės ir sudainuota „Ilgiausiu 
metų**. Baigiantis vaišėms, 
chorą pasveikino Mykolas Kizis 
iš kaimyninio Wind?oro. Pro 
gramos vadovei a t k r e i p u s 
dėmesį į svečius iš Lietuvos, jie 
buvo pasveikinti nuoširdžiu plo
jimu. Muz. Stasys Sližys ir jo 
vadovaujamas choras. de«imt 
mečio proga . s u s i l a u k ė 
visuomenės didelio dėmesio ir 
pagarbos už muzikinį įnaš i i 
Detroito lietuvių religinį ir 
kultūrinį gyvenimą. 

S tasys G a r l i a u s k a s 

iM.roiU' lankydamasis kun Siptas Tamkevičius susitiko su vietos \ 
n i n k a a žurnaliste Liuda Rutfieniene ir ..Lietuviškų melodin. r.idijo 
v»\and<-lės vedėju in i . Aljfiu Zaparacku 

šilčiausius l inkcimus gimta
dienio proga. Lai ateinantieji 
metai būna pilni sveikatos, 
džiaugsmo ir meilės. Sveiki
name ir lai Dievą-jus laimina". 

Kaime esanty - Piežų namai, 
kuriuos pastate a.a. žmonos 
tėvai, yra kupir.: prisiminimų. 
Stasys ir jo a.a. žmona Ona išėjo 
į pensiją 1970 tais metais. 
1981 mais meta'-juodu šventė 
vedybinio gyvenimo 55-ių metų 
jubiliejų, o jau kitais metais 
žmona mirė. 

Užsiėmęs veikla, vaikais ir 
vaikaičiais, Pie/ ' . neturi laiko 
pasenti. ,,Čia že-iėje žingsniuo
siu tol, kol Dirvas man leis", 
Stasys Pie/a mald inga i 
prasitaria. 

„ L e a d e r " 

DAYTONO 96-TOS 
LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS VEIKLA 

Dayton, 011. Lietuvos Vyčių 
kuopos spalio mėn. susirin
kimas įvyko Amber Rose Euro-
oean Deli restorane. Tą vakarą 
buvome pavaišinti tradicine 
lietuviška vakariene. Įvyko ir 
96-tos kuopos valdybos 
rinkimai. Irena Gečas ir Elena 
Mikalauskas suorganizavo šią 
vakaronę, o maistą paruošė res 
torano savininkės Elinor Sluzas 
ir Judy Petrokas. 

1991 veiklos metams išrinkta 
valdyba: dvasios vadas kun. 
Vaclovas Katarskis, pirmininkė 
Pranė R. P e t k u s , pirmoji 
vicepirm. Eloise A. Berczellv. 
v icepi rmininkės j a u n u č i u 
re ika lams I. Gečas ir E. 
Mikalauskas, iždininkė Sally 
Miller, finansų sekretorė Prane 
Mikalauskas, protokolų sekr. 
Kotryna Prašmantas. patikė
tiniai Juozas E. Mantz ir Jurgis 
A Mikalauskas, bei tvarkdarys 
Karol is Ke iva l . Rel iginių 
reikalų komiteto pirmininku iš
rinktas Stasys Vaitkus, lietu
viškųjų reik — Šarūnas Laz 
dinas ir Stefanija Raštikis, 
kultūrinių reik. — I. Gečas ir S. 
Raštikis, ritualų reik. — kun. V. 
Katarskis. P. R. Petkus, ir E A. 
Berczellv, viešųjų reik. — 
MaryAgnes Mikalauskas, spor 
to reik. — Juo^as Fletcher. bei 
socialinių reik. — Elaine Pacov 
sky. ..Vyčio" korespondente iš
rinkta M. A. Mikalauskas, 
kuopos biuletenio redaktorėmis 

P. R. Petkus ir E. A. Ber 
czelly. archyvininkai — Eugeni
ja Gečas ir Juozas Ryan. 
užuojautų rašymus atliks An 
namarie Služas Berger, telefo 
;unio susisiekimo būrelio nariai 
bus Joyce Berczelly. Kristina 
Fletcher, Eugenija Gečas. Ona 
Gitzinger, Barbora Goeke, 
Joana Kavalauskas. Suzana 
Keival ir F. A Mikalauskas. 

;z!ejų. Dešinėje vadovė Sabina Henson. 
Nuotr . Al len Cius, Sr . 

„Sąryšio" atstovai paskirti J . 
Gečas ir J. Ryan, o įstatus 
interpretuos J. Ryan, J . E. ir E. 
Mantz. 

Sveikiname naujuosius valdy
bos narius ir dėkojame pareigas 
baigiančiai — už atliktą darbą. 

Vienas ilgametis mūsų kuo
pos narys iškeliavo į Didžia 
kelionę. Užuojautos a.a. nario 
Jono Berczelly šeimai. Jonas 
buvo Eloise vyras ir jaunesniojo 
Jono t ėvas . Gerai buvo 
pažįstamas savo jumoru, ciga
ra i s , gražiu šypsniu. Buvo 
veiklus kuopoje ir įvairiose ki
tose organizaci jose. Pas i -
melskime už jį ir jo šeimą. 

Sveikiname namo grįžusią 
Vida Gečas! Vida ką tik baigė 
stažuotę Europoje,tarnaudama 
JAV-bių kariuomenėje. Didžiuo
jasi tarnaujanti savo tėvynei. 

Spalio 13-tą dieną Amerikos 
L ie tuv ių Taryba su rengė 
šventę, kurioje dalyvavo ir 
mūsų kuopos narių. Lietuvišką 
vakarienę paruošė K. Praš 
mantas ir E. Pacovsky. E. 
Služas ir J. Petrokas surengė 
programą, kurią atliko iš Lietu
vos atvykęs ansamblis „Ar
monika*. Daugiau negu 200 
dalyvių pasidžiaugė tautinėm 
dainom bei pasakėčiom. Šis an
samblis ilgėliau pasiliko viešė
ti Daytone ir mums paliko neiš
dildomą įspūdį. 

MaryAgnes Mika lauskas . 

VYKSTAME I 
HOLLYWOODA! 

Hollywoode dabar sukamas 
filmas „Once Around" apie 
Amerikos lietuvius ir italus, 
kuriame vaidins Richard Drey-
fuss, Holly Hunter, Danny 
Aiello, Gene Rowlands ir Lau 
ra San Giacomo. Universal 
studijų pastatymas buvo filmuo 
j a m a s Bostono rajone 
v a s a r i o b a l a n d ž i o mėnes ių 
laikotarpyje, taip pat ir Dur-
ham, North Carolina Kun. Wil 
liam Valkavičius. Norvvood. 
MA, 27-tos Lietuvos Vyčių 
kuopos dvasios vadas taip pat 
š iame filme pas i rodys , 
at l ikdamas mažą vaidmenį. 
Jam tenka melstis ir giedoti 
lietuviškai. Filmui taip pat kon 
sultavo lietuviškuose bei reli 
giniuose klausimuose. New Yor 
ko Universal Studios įstaiga, 
sako.kad šis filmas pasirodys 
šių metų gruodžio 21 diena. 
Sekite vietinės televizijos laidų 
programas! 

Vertė Aleks. Paka ln i šk i s . J r . 
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OR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuirnanv kaDmete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chlcagc 
Tat. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz (708)246-006 7: â oa (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOC1NF.S LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal sus'tanmą 

Pasakykį ką dėmesį atkreipi, 
ir aš pasakysiu, kas esi. 

Jose Ortega y Gasset 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SDECIALY8E - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St Tai. (70S) 422-0101 
Valandos pagal sustarimą 

Pirmo 3 v p p-7 v v antro 12 30-3 v p p 
recd uždaryta ketvd 1-3 v p p penkto 

- šeštd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Keotla Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marqueite Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.O. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies >r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOpEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundae Ava.. E'.gln III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hlckory Hllla. IL 
1 my;ia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal sus'tanmą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus :r krauio ligos 
Necnirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
D.-m antr . penkt 12-3 v p.p.. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St , Ch'cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79t* Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vnl pag.il susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popie: 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrma akis. pritaiko akmius 
2618 W. 71st St. 

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

Palo* Vision Cantar, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v « 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir cnirurgas 

Anestezijos • skausmo gydymo specialistas 
Sherman liqonme Elgm IL 

Tai. 708-854-1050 
Skambinti ga^ma 24 vai 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIU LIGOS 

4700 W. 95 St . 
Oak Lawn. IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T«l . 708-636-3113 

i 

MILIJONAI MOKYKLOMS 

Prie mokyklų biudžeto Chi-
cagoje. siekiančio 2.3 bilijonus 
doleriu, pridedama dar 66 mil. 
dol.. kurie sudaryti paimant 50 
mil. dol. iš pensijų fondo ir 15 
mil. dol. iš mokesčių. Norima 
turėt lėšų algoms padidint. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

G V DYVAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago IL 
81 St. ir Kean Ava.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai I 
Valandos pagal sus'tariną 

OR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ L'GOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81«t Straat 

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

DR ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 787-7575 
5780 Atehar Ava. 

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

DR. S. LAL 
SPFCiALVRE VIDAUS LIGOS 

2454 W 71«t Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 8-7 

DR. DANA M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. C e r m a k Rd. 
Vvestchester. IL 60153 

V a t 708-531-1113 
Valandos oagal susitarimą. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PUSi-ES iR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir Ketv 2-5 v p p 
Seš; pagal susitarimą 

Kabinato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Speca'ybe — Vdaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arehar Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal sus'tanmą 
Tai. (1 312) 585-7755 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GvDvTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W «3rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

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

VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzta Ava.. 
Chicago. M 60652 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samirltan Madlcal Cantar 

Naoarvilla Campu* 
1020 E. Oodan Ava.. Sulta 310. 

NaparvHta IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3186: 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Waat 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal sus'tanmą 
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Milijonai atiduodami 
* 

LIETUVAI PINIGŲ 
NEBĖRA 

Lietuviška patarlė sako: ..Ne
sidžiauk radęs ir neliūdėk 
p a m e t ę s " . Taigi i r mes 
neturime į neviltį pulti. Taip 
pat nereikia ir kaltininkų ieš
koti, nes jų nerasime. Yra 
sakoma, kad ,,Pasisekimas turi 
dešimtį tėvų, o nepasisekimas 
yra našlaitis". Taip ir šiuokart 
mums išėjo. Reikėjo būti nepa
taisomu optimistu pasisekimu 
tikėti. Bent t iek gerai, kad buvo 
pabandyta. Nauda iš to jau 
būtų, jeigu šis nepasisekimas 
būtų pamokęs, kaip tokiems 
darbams pasirengti ir kaip juos 
pravesti reikia. 

Dabar, kuomet biudžetas iš 
visų pusių yra karpomas, ta i 
buvo sunku tikėtis, kad ir 
dešimtį milijonų gauti. Be to, 
„šventoji karvė" visus likučius 
suėdė. Neseniai Izraeliui buvo 
paskirta 400 milijonų dolerių, 
imigrantų namų statybai. Tai iš 
kur dabar Amerika tuos dešimt 
milijonų gauti begalėtų? Pinigai 
pirmiausiai yra reikalingi gar
siai verkiantiems, o ne dėkojan-
tiems. Reikia žinoti, kad biudže
to skylių lopymo reikalams pa
ims iš pensininkų, našlių ir 
našlaičių, bet nelies „šventosios 
karvės". 

Prasidėjus Persų įlankos kri
zei, buvo pasiūlyta už rėmimą 
Amerikos politikos Egiptui nu
braukti jo skolą. Tuomet ir Iz
raelis šoko, kad ir jo skolos būtų 
nubrauktos. Bet jis visai nu
tylėjo, kad ir jis yra kaltas dėl 
susidariusios situacijos. Jeigu 
Saudi Arabija buvo pavojuje, t a i 
vien dėl to, kad ir Izraelio nagai 
čia buvo prikišti. Kai Amerika 
perdavė Arabijai lėktuvus, t a i 
tuomet Izraeliui ir jo draugams 
Amerikoje reikalaujant buvo 
pastatyta sąlyga. Jeigu j a u 
negalima to pardavimo užblo
kuoti, tai bent tiek, kad parduo
dami lėktuvai nebūtų parengti 
kovai prieš tankus. Taigi Izra
elis parengė dirvą Irako agre
sijai. Bet dėl to jis nekenčia, t ik 
dvigubai pelnosi. Dabar pra
sidėjus krizei ir Amerikai par
duodant Arabijai ginklus, Iz
raelis ir vėl reikalauja, kad 
išlaikant pusiausvyrą ir j am 
būtų duotas atitinkamas kiekis 
ginklų, t ik, žinoma, nemo
kamai. Tie patys senatoriai ir 
kongresmanai, kurie taip uoliai 
remia Izraelį bil i joninėmis 
sumomis, Lietuvai nė tų skur
džių dešimties milijonų nebe
surado... dėl to, kad jie žino ir 
pasveria mūsų svorį. Žino. kad 
mūsų nėra tiek daug, mes 
nesame tiek turtingi ir priedo — 
nevieningi. 

* * * 

Reiškia, jų politinei karjerai 
pavojaus nėra, o tai gal net svar
biau, negu pasaulinė taika. Mes 
vieni, net jeigu būtumėme ir 
vieningi, tik keletoje valstijų 
galime turėti šiokį tokį svorį 
rinkimų eigai ir jų rezultatams. 
Jeigu norime didesnį svorį 
turėti, ta i turėtų būti Pabaltijo 
ir Ukrainos blokas. Toks blokas, 
jeigu j is būtų vieningas, t a i jau 
galėtų svorį turėti, kuriam poli
tiniai sluoksniai dėmesį skirtų, 
nes galėtų jame pavojų įžiūrėti. 

Gal dėl to mūsų veiklos rezul
tatai ir yra silpni, kadangi mes 
remiamės draugais. O politikoje 
svarbesne rolę vaidina ne drau-

STALČIAI TUŠTI, 
BET YRA RAMONAS 

Naujai aktualūs „Kryžiai 
VYTAUTAS VOLERTAS 

»• 

gai, bet bendri interesai. Labai 
dažnai priešas didesnę reikšmę 
turi negu draugas. Draugas yra 
laikomas draugu, tad galima ir 
didelio dėmesio nekreipti, o su 
priešu skaitytis reikia. Apie 
tokio bloko reikalingumą pa
kalbame, bet ta linkme nieko 
rimto ir nedarome. Jeigu ir yra 
kokie vadinami komitetai, tai 
j ie dažniausiai sudaryti iš 
asmenų, kurie ir savo bendruo
menėse svorio neturi, tad ir 
rezultatai yra tokie skurdūs. 
Vien t ik savo jėgomis, arba net 
tik partizaniškai veikiant, tai 
geresnių rezultatų ir negalima 
tikėtis. 

Šiose diskusijose dėl tų skur
džių dešimties milijonų iš
ryškėjo kitas aspektas, kuris, 
tiesą pasakius, nėra nei naujas, 
nei negirdėtas. Tik dažnai mes 
į tai dėmesio nekreipiame. Ka
dangi gal nelaikome tai esminiu 
reikalu. Svarstant paramos pro
jektus ir jų įvairias versijas, 
komiteto nariai nematė reikalo 
Lietuvą išskirti iš kitų, kaip 
įstatymo projekte teigiama: 
„Sovietų Sąjungos vargstančių 
respublikų". 

Šis paskutinis pasisakymas 
yra gal net opesnL,, negu dešim
ties milijonų dolerių nepasky-
rimas. Kol bus Washingtone 
panašiai galvojančių, tol yra be
prasmis reikalas, ko nors iš jų 
tikėtis. Pirmiausiai turime pa
keisti jų galvoseną, jeigu nepa
ke is t i , ta i b e n t pas tovia i 
informuoti ir reaguoti. Čia yra 
ir mūsų apsileidimas, kad mes 
dažnai tok ius nukrypimus 
praleidžiame lyg nepastebėję. 
Kiekvienu atveju, nežiūrint, 
kas tai pasakytų, mes turime 
griežčiausiai protestuoti, o ne 
„padėkas" reikšti. 

Jeigu Lietuvos okupacija yra 
nepripažįstama, tai tuo pačiu 
Lietuva nėra viena iš penkioli
kos respublikų. Dažnai kal
bantieji mums kalba abiem bur
nos pusėmis. O mes t ik vieną 
pusę girdime ir jai plojame. Iki 
nusibodimo yra kartojamas tas 
vadinamas „nepripažinimo 
principas", kuris praktiškai 
mažai reikšmės teturi. 

Tuojau pasistengiama pami
nėti, kad mes remiame Lietuvos 
išsilaisvinimą, tačiau „neno
rime kištis į Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalus ir gal net 
pakenkti Gorbačiovo vedamam 
persitvarkymui". Pietų Afrikos 
juodųjų klausimas, tai nėra tik 
Pietų Afrikos „vidaus reikalas". 
Prieš ją yra taikomos net tarp
tautinės sankcijos. Tuo tarpu 
Lietuva, kurios okupacija „nėra 
pr ipažįs tama", yra Sovietų 
vidaus reikalas. Tai tokia yra 
iškraipyta logika", kurioje 
nėra jokios logikos. 

Net tuomet, kai prieš Lietuvą 
buvo vykdoma ekonominė 
blokada, nebuvo ne t ik akcijos, 
bet net žodžių trūko. Visa tai, ką 
mes girdėjome, tai buvo „read 
my lips" broccoli, tai vis žodžiai, 
lyg absurdo teatre. O mums vis 
kartojama, kad daug draugų 
turime. „O t ie „draugai" mums 
sako — gaila, bet pagalbos duo
ti negalime, „kad sovietai 
kokios nors provokacijos neįžiū
rėtų!" 

J . Ž. 

Kai 1988 sujudo Lietuvos 
žmonės, verždamiesi normalian 
gyveniman, a ts ivėrė daug 
uždarų spintų, slėpusių do
kumentus, sulūžo specialių 
fondų užraktai ir ne viena KGB 
spyna. Krašte sklinda pasako
jimai apie baisenybes, bolševikų 
vykdytas, gimsta šiurpių prisi
minimų knygos, pvz., „Amžino 
įšalo žemėje", „Bepročių pa
saulyje" Periodika iki šiandien 
talpina ir ilgai talpins doku
mentais paremtus, sužvėrėjimą 
liudijančius įvykius. Tačiau 
grožinėje literatūroje bolše
vizmo šėlsmas nesuskubo pilnai 
atsispindėti. Kūrybai dar ne
užteko laiko. Be to, išleidimą 
trukdo popieriaus stoka, men
kas spaustuvių tinklas. Štai 
kaip nusišaipė KGB generolas 
E. Eisrauntas: „...Teko girdėti, 
jog saugumas trukdydavo rašy
tojams spausdintis. Kiek metų 
vyksta pertvarka? O niekas iš 
stalčių taip ir neištraukia tų 
,uždraustų romanų'. Kur tie 
rašytojai? Kur jų knygos?" 
(Lietuvos rytas", 1990.XI.9). 

Turbūt niekas neturėjo tokių 
gilių stalčių, kuriuose būtų 
galėję nuo Eismunto paslėpti 
rankraščius, todėl nerašė. Be to, 
vyresnieji jau buvo pašaukti 
nepajėgumo ar amžinon pensi
jon, gal net Sibiro keliais 
pavarinėti. Jaunesni, matę tik 
bolševikinį gyvenimą, abejojo, 
kas yra tiesa. Buvo ir ideo
loginių vertelgų. Štai komu
nistų iškeltas aklasis poetas An
tanas Jonynas. Nepriklausomos 
Lietuvos moksleivių žurnaluose 
(apako baigęs 7 gimnazijos kla
ses) pirmais eilėraščiais atrodė 
patriotas. Atėjus vokiečiams, tu
rėdamas jau 20 metų, taigi bręs-
telėjęs, jiems rašė odes. Laimei, 
dėl menkos poetinės vertės tų 
odžių niekas neskelbė (Algirdas 
Griškėnas: Iš laiko tėkmės sū
kurių; „Pergalė", 1990 nr. 7.) 
Bolševikams atrodė nesusikom
promitavęs ir antrosios rusų 
okupacijos metu iki mirties lik
damas komunistų poetu ideo
logu. Jo stalčiuose nieko slėpti
na negalėjo būti. O panašių po
etų ir rašytojų, ypač jo amžiaus, 
buvo pakankamai. 

Šių dienų aplinkoje, kai Lie
tuvoje laukiama kūrybos žodžio 
apie okupacijas, savo aktualu
mu iškyla Vinco Ramono „Kry
žiai", klasikinis romanas vė
lesnėje lietuvių literatūroje, 
tyčiomis ar netyčiomis užmirš
tas. Jo visai nežino Lietuvoje, 
nors ten būtų šiltai priimtas. 

(Panašiai gal ime tarti apie B. 
Pūkelevičiūtės „Aštuonis la
pus".) Kodėl , JCryžiai" atminty
je užsimetė? 

Romano pagrindinis veikėjas 
Kreivėnas, pasirodžius knygai 
1947, sukėlė įtarimą ir baimę — 
tai ateistus niekinąs nenaudė
lis. Dėl Kreivėno, iš tikrųjų 
nedoro ir netikinčio žmogaus, 
romaną užpuolė ginklai iš kai
rės, nors knygoje apibendrini
mų, ta ikomų netikintiems, ne
buvo. Velnio neštas ir pamestas 
Kreivėnas — taip buvo tar iama 
— gali implikuoti visus neti
kinčius, todėl romaną reikėtų 
nugramzdinti . 

Šiai ideologinei kritikai ne 
visi pr i tarė . J u k >ra individų, 
ypač maž iau išsilavinusiųjų 
tarpe, kuriems religija ir moralė 
yra tapatybė. Tačiau romano 
gynėjai, santūresni ir bailesni, 
pasiginčijo, pavargo ir „Kry
žius" paliko Dievo valiai. 

Antra priežastis — išeivijos 
dėmesys l i teratūrai , kiek jo dar 
yra likę, įkibo poezijon. Gal ji 
brandesnė? G a l kad literatūrą 
liečiančios periodikos redakto
riai buvo poetai? O gal todėl, 
kad poezija lengvai pasiduoda ją 
techniškai valdyti' ' Mažiau pus
lapių, mažiau reikia pašvęsti 
laiko recenzuojant, nesunku 
vieną ar ke l i s eilėraščius pe
riodikos puslapiuose įterpti. Be 
to, beletristai nerodė aktyvumo. 
Poetai organizavo Poezijos pa
vasarius, o beletristai jokių 
metų laikų nepažinojo. Poetai 
rašinėjo apie save ir kitus poe
tus, beletr is ta i snaudė. Visuo
menės dėmesys romanui išlik
davo t ik t o l , ko l b ū d a v o 
skaitomas, o kas anksčiau buvo 
— jau būta . Nors beletristikos 
leidinių išparduodama daugiau 
egzempliorių, tačiau poezija 
periodikoje yra dažniau mi
nima. 

Y r a da r viena priežast is: 
l i t e ra tūr in ių svarstymų ini
ciatyva teisėtai perėjo liberalų 
pusėn. Tabor ūkyje kasmet 
būdavo d a u g apie l i teratūrą 
kalbama, daug jos skaitoma, 
išvedant naujus kūrėjus. Kituo
se suvažiavimuose vyraudavo 
s k i r t i n g o s t emos , d a u g i a u 
politikon nusikreipusios. Li
beralai aptardavo j iems arti
mesnius kūrėjus, juos apskelb
davo visuomenei, .įuos ir Lie
tuvon nugabendavo neprabil
dami apie Ramo; ., balvoną 
Kreivėną ir ..Kryžius". Dirbo ir 
savo padarė, todėl negalima nei 
kalt int i .nei užmetinėti. ,.Aki-

Nepriklausomybes laikais Lietuva buvo puošiama kryžiais. Bolše\ 
kinti, o dabar pakelėse vėl dygsta lietuvių koplytėles ir kryžiai. 

yžiai buvo sunai 
Nuotr B. Buračo 

račiai" iki dabar duoda pilniau
sią apžvalgą metų laikotarpy 
pasirodžiusių leidinių. Būtų tik 
vienas neramumas: kai šnekam 
apie visą išeivijos literatūrą, 
nereikėtų išbraukinėti tų. kurie 
egzistuoja. Visa išeivijos lite
ra tū ra ir išeivijos liberalų lite-
t a r tū ra skiriasi savo apimtimi, 
todėl ir jų pavadinimai turėtų 
būti tikslesni. 

Dešinesnė periodika anksčiau 
puritaniškai ribojosi specialistų 
nuomonėmis. Bet šie specialis
tai aptingo, naujų augimą kiek 
lėtino tasai ribojimasis, gal todėl 
ir pristigo apie literatūrą kal
bančių. Liberalai šiuo požiūriu 
elgėsi šeimyniškiau — pasiklau 
sydavo ir šioje srityje palai
minimo neturinčiųjų. 

Priežastys yra priežastys. Jos 
nei kaltina, nei teisina. 

Vincas R a m o n a s 

Vinco Ramono kūrybos apim
tis nėra didelė. Pirmasis novelių 
rinkinys, „Dailininkas Rauba", 
išleistas 1934. Viena šio rinki
nio novelė. „Linų žiedai", jau 
tada išversta į latvių, suomių ir 
švedų kalbas. 1942 Ramonas pa
rašė ..Dulkės raudonam saulė
leidy" romaną, atspaustą „Atei
t ies" dienraščio atkarpoje ir tik 
1951 pasirodžiusį knygos for
moje Chicagoje. Pirmoji „Kry
žių" laida išėjo 1947 (Balfo pre
miją gavusi), antroji — 1948. Ro 

manas išverstas į latvių ir anglų 
kalbas. Pagaliau 1960 atspaus 
dinta paskutinė Ramono knyga 
,.Miglotas rytas". Tai apysakų 
rinkinys, laimėjęs Vinco Krėvės 
vardo premiją. 

Viskas. Bet tai buvo mūsų 
literatūrai didele duoklė, nes 
visi Ramono darbai turėjo 
aukštą vertę. 

Vinco Ramono gyvenimo ta
kai mazgais nesinarpliojo. Gimė 
1905.1.14 Triolaksnių kaime. 
Marijampolės apskrity. Mari 
jampoleje baigė gimnaziją. 
1924 1928 Kaune studijavo lie
tuvių bei vokiečių literatūras ir 
pedagokiką. iki pasitraukimo j 
Vokietiją 11944) dėstė įvairiose 
gimnazijose Dėstė ir Vokietijo
je, o po emigracijos į Australiją 
dvejus metus dirbo prie miško 
matavimo darbų. 1950 apsigy 
veno Chicagoje. čia likęs iki 
1985.VII.8 jį ištikusios mirties. 
Pereitą vasarą jau suėjo penkeri 
metai, kai jo nėra. 

Štai turime tris beletrestin.es 
kūrybos knygas Išmąstytas, ap
dailintas. Eilėraščiai rašomi ir 
pasivaikščiojant. ir va ikus 
prižiūrint, ir lapus rudenį gre 
biant. Eilėraščių rinkiniuose pa
prastai užimama tik dalis pus
lapio. Gerą beletristine knygą 
parašyti yra sunkiau. Šis sugre
tinimas bei Ramono kūrybos 
vertė išteisina autorių, jei ban 
dytume jį lyginti su poetais ar 
ristele bėgančiais kitais bele-

<Bus daugiau) tristais. 

ŽVĖRIV KELIONĖS 

Paukščių kelionės — ne nau
jiena. Rudeniop padange trau
kia virtinės gervių ir žąsų, 
telkiasi skristi į pietus varnėnų 
ir gandru būriai, lyg juodi karo 
liai laidus apsagsto kregždės. 
Keliauja ne tik paukščiai, bet ir 
vabzdžiai, žuvys, žvėrys. Pašto 
beta, kad voverės nukeliauja 
500 ir daugiau kilometru. Ne
svarbu, koks metų laikas, bet 
dažniausiai vasaros gale ir ru
denį jos susitelkia \ didžiulius 
būrius ir. iškėlusios uodegas it 
bures, plaukia per upes. Anks
čiau prietaringi žmones į šj reiš
kinį žiūrėdavo kaip j blogą 
ženklą. Dabar jau žinoma, kad 
t raukiantys voverių būriai 
nepranašauja jokių nelaimiu 
Žvėreliai persikelia j tuos ra 
jonus, kuriuose daugiau maisto 

Žolėdžius žvėris, traukiančius 
į geresnes ganyklas, lydi vilkai 
ir tigrai. Bado sprinami. keliau
ja ir šiauriniai elniai, ir balto
sios Arktikos meškos. 

Banginių medžiotojams seniai 
žinoma, kad bandiniai neplau
kioja visą laiką toje pačioje 
vietoje. Šie vandenynų milžinai 
ženklinami ir stebimi. Pažymė
tu banginiu sumedžiota už pus
trečio tūkstančio kilometru nuo 
pirmykst.'^ vietos 

Didžiausi Lietuvos miškų kla
jokliai yra briedžiai. -Jie per 
vieną naktį atsiduria už 8-10 ki
lometrų. 

Kimoloso salos (Kikladų ar
chipelagas Egėjaus jūroje) 
žemėje yra riebios medžiagos, 
kurią vietiniai gyventojai iš 
seniausių laikų vartoja praus
damiesi ir skalbdami rūbus. Kai 
lyja, sala pasidensria muilo puta. 

Popierių iš medienos pirmo
sios pradėjo gaminti... vapsvos. 
Jos atplėšia nuo medžių plonus 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VTDŽIŪNIENĖ 
18 
— Aš labai dėkinga, bet nenor iu vargint i ! 

Užpuoliau čia taip netikėtai, kaip nors jau susi
tvarkysime vienos. 

— Kas gi mums padės, jei nepadėsime vieni ki
tiems, panele. Gasparas geras vaikas, leiskite jumis 
pasirūpinti. — Ir Bielskuvienė vėl susiieškojo adatą. 
— Tai iki malonaus pasimatymo, nuraminki te savo 
mamytę, čia ne taip blogai. 

— Taigi, gal ir neblogai, — kalbėjo Gasparas išei
damas su Jūrate, — nors kartais apstumdo ir esame 
numeriai be vardo. Ieškosime ir mes ko nors geresnio, 
tik dabar toks pereinamas laikas. Reikėtų gal t rauk
tis kur į mažesnį miestelį, bet ar ten gausi darbo? O 
kur jūs iš Lietuvos, jie galima paklaust i? 

— Paskutiniu laiku buvome Vilniuje. Teveli iSvežė 
rusai, tai ir likome su mama tik dviese. 

— Mes iš Šiaulių. Tėvelio seniai nebėr, tai globo
ju mamą, kaip įmanydamas. 

Jūratė nedrąsiai stebėjo jaunuoli. Gražus tamsus 
veidas, šelmiška šypsena, rankos stiprios ir vyriškos. 

tokių meilių žodžių. Kada viskas tas buvo? Prieš metus, 
seniau? Iš viso, ar jis tikrai egzistavo, buvo ją bučia
vęs, vadinęs žmona0 Ką bendro turėjo jų svajonės su 
šituo bombarduojamu miestu, verkiančia motina ir 
pereinamąja stovykla? 

Tamsi grubi ranka palietė jos petį. Gasparas žiū
rėjo susirūpinęs, jo akyse degė juodos liepsnelės. 

— Štai komendantūra, ji veikia ir sekmadieniais, 
ka ras nežiūri į kalendorių, neskaito dienų ir valandų 
Ar man eiti drauge, ar laukti jūsų čia prie durų? 

— Bandysiu pati susitvarkyti. 
Viduje jos daug ir neklausinėjo, ji pasakė teisybę 

apie ištikusią nelaimę ir neturėjimą kur dingti. Ją 
nuvedė i kitą kambarį fotografuotis, kur ant krūtinės 
pakabino didelį numeri. — kaip kriminalistui, — Jūros 
nugara nuėjo šiurpuliai. Paskui raštininkė ilgai rašė 
kažkokias korteles, sudėjo jas į stalčių, vieną padavė 
jai ir pasakė pastato bei lovos numerį. Teliko gauti 
ploną apklotą, skardinį dubenėlį ir stoti į eilę vaka 
rienės, bet jai rūpėjo motina. 

Gasparas tebesėdėjo ant laiptų rūkydamas Tamsio 
se jo akyse vėl sužibo žvaigždelės. 

— Iš tiesų, — gynėsi Jūra, laikydama rankoje 
stovyklos kortelę, — daugiau jūs nesivarginkite, aš 
susitvarkysiu, iš tiesų! 

— Nė nesiginčykite, aš noriu būti jūsų riteriu iki 
galo! —juokėsi Gasparas. — Ak, gera gyventi gražioms 
moterims! 

Greitai atsidūrė už stovyklos ribų ir sulipo j Dabar jis jai pasirodė gal kiek ir vyresnis, negu iš pra 
plaušelius, suklijuoja juos seilių džių sprendė. Bestebint tas rankas,prisiminė Valių ir senovišką tramvajų. Sekmadienio popietis ėjo prie galo 
klijais ir „presuoja". Kad lizdai širdį nusmelkė skausmas. Anos rankos buvo švelnios ir žmonių buvo pilnos gatves. Oro puolimas buvo už-
būtų šiltesni, jos gamina ir kietą ir baltos, ilgais pirštais, lyg muzikanto, tarsi nebūtų mirštąs, tai buvo pasidariusi tokia kasdienybe. Neži-
kartoną. ūkininko vaikas. Taip švelniai mokėjo apkabinti, žinojo nojimas ateities svaigino, norėjosi semti rieškučiais 

laimę ir negalvoti apie rytojų. 
Varkaliene tebesirausė po griuvėsius ir džiaugs

mingai šūktelėjo, pamačiusi grįžusią dukterį Akys 
klausiamai įsmigo i nepažįstamą palydovą, kai ši> 
sveikindamasis pakele jos dulkėtą ranką prie lupu. 

— Panelė Jūrate man pasakojo apie jus ištikusia 
nelaimę, ponia Varkaliene. Esu Gasparas Bielskus. 
mes su mamyte labai džiaugiamės galėdami šiek tiek 
jums padėti. 

Jūrate stovėjo užkaitusi, nerasdama žodžių \ mo
tinos klausiama žvilgsni Viskas vyko per greitai, ji 
negalėjo suprasti savo nerimo ir neryžtingumo, savo 
noro pratęsti šita žaidimą su ugnimi. Bet motina nieko 
nesakė, priešingai, ji atrodė net atkutusi, šypsojosi ir 
vedė naująjį globėją parodyti savo buvusio kambario 
ir sunaikinto turtelio 

Gasparas pasirodė sumanus ir ryžtingas globėjas, 
(ireitai daiktai buvo surišti i tris didokus ryšulius ir 
jie pasileido atgal ) stovyklą. Stiprios vyriškos rankos 
nešė daiktus, padėdavo lipti per akmenis. ;is gyva 
pasakojo savo nuotykius ir klausinėjo apie jų kelione 
Žybčiojo juodos akys. sekė Jūrą ir džiaugėsi 

Stovykloje pirmiausiai joms buvo nurodyt 
menkos loveles didelėje bendroje salėje Vyru gyveno 
kitame pastate. Gasparo motina stengėsi padėti pa 
tarimais ir stovyklos pažinimu. Varkaliene džiaugėsi 
nauja pažintimi - jos Jūrate niekad nebu • 'bai kalbi 
Taip baigėsi sekmadienis, pasukęs įų kryvenimą nau 
ja kryptimi Praeitis buvo taip toli ir tokia nereali, jie 
vengė ją liesti, lyg žaizdą. Gyvenimo rataa suk 
vertė visus suktis drauge 

M..- dai . 
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VĖL PAVILIOJO AUKĄ KAPAI 
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną ir skaudų leisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai' 

Maironis 

Ilgai dar tie kapai turėjo kun. 
Viktorą Dabušį vilioti. Po sun
kios operacijos ir ilgos ligos jis 
dar ilgai turėjo kankintis, nes jo 
vėžio apimtas visas skrandis tu
rėjo būti išimtas ir pakeistas 
dirbtiniu. Tačiau jo dar pakan
kamai stipri širdis ir tvirta va
lia bei noras gyventi toms kapų 
vilionėms ilgai nepasidavė. Jis 
dar išgyveno apie metus laiko. 
Matyt, labiau už visa kita jį 
palaikė ateinančios žinios iš 
laisvėjančios Lietuvos ir viltis 
dar išgirsti lemiantį žodį apie 
pilnutinę tėvynės laisvę. Maty
ti , j is dar tikėjosi sulaukti tokio 
laiko, kada nereikės jau taip 
slapstytis, kaip lankant tėvų ir 
stribų nužudyto brolio kapus, 
kai jis prieš penketą metų šven
tė Lietuvoje savo 50 metų kuni
gystės sukaktuves ir, vos grįžus 
šeimai iš kapų, savo namuose 
buvo suimtas, visai neleidus net 
prisėsti prie vaišių stalo, nusi
varytas į banką sumokėti pa
baudą, paskui milicininko nuly
dėtas prie greitkelio, įsodintas 
į autobusą ir įsakytas tuoj pat, 
nedelsiant, grįžti į Vilnių. 

Nors šviesėjanti Lietuvos pa
dėtis kun. Viktorą ir stiprino ir 
guodė taip, kad birželio mėn. 
dar buvo, jam jau visai atgulus 
į lovą, prisiminta jo 55 metų ku
nigystės sukaktis, tačiau sunki 
liga ir jau išgyventas amžius 
(gruodžio 8 d. būtų sulaukęs jau 
lygiai 80 metų amžiaus) visai 
pakirto jo jėgas, ir lapkričio 9 d. 
j is jau atsiskyrė su šiuo pašau 
liu. Jo paskutinis, priešmirtinis 
pageidavimas buvo, kad niekas 
nedarytų jokių bereikalingų iš
laidų nei vainikams, nei gėlėms, 
bet aukotų pagalbai Lietuvai 
per Religinę šalpą, Dainavos 
jaunimo stovyklai ir šv. Mi
šioms. 

Kun. Viktoras mirė Floridoje, 
kur , išėjęs į pensiją, išgyveno 
apie 8 metus, bet buvo palaido
t a s Patersone Kalvarijos kapi
nėse. Šv. Kazimiero parapijoje 
jis išbuvo vikaru 8 metus ir kle
bonu 9 metus. Čia jam jau buvo 
palikta vieta toje sekcijoje, kur 
paprastai yra laidojami diecezi 
jos vyskupai ir kunigai. Čia jau 
ilsisi prieš kun. Viktorą buvęs 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kin ta ir jo vikaras kun. Vytau
t a s Demikis. Kun. Viktoras ir 
pa ts norėjo būti čia palaidotas. 

Kun. Viktoras buvo vieną die
ną, lapkričio 12, pašarvotas St. 
Petersburge, Floridoje, kur jo 
draugai ir artimieji galėjo jį at
sisveikinti, o paskui pervežtas 
į Patersoną. į Scillieri šermeni
nę, kur velionį lankė jo buvę pa
rapiečiai ir draugai lapkričio 13 
d. ir vakarą. Vakare, klebonui 
kun . Antanui Bertašiui vado
vaujant, buvo sukalbėtas roži
nis, švč. Marijos litanija ir Vieš
paties angelas. Po to ėjo atsi
sveikinimai: Angelė Stankaitie-
nė, LB Patersono apylinkės v-
bos pirmininke, apylinkės var 
du; Jurgis Jasulai t is , parapijos 
tarybos ir šv. Vardo d-jos vardu 
ir Antanas Masionis įgaliotas 
Ateitininkų Federacijos ir Ame 
rikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos vardu. Visi trys kai 
bėtojai pabrėžė kun. Viktoro ne 
paprastus organizacinius gabu 
mus, jo socialumą ir nepapras 
tai uolų savo prisiimtų pareigu 
atlikimą. Buvo be galo tvarkin 
gas. Kiekvienam kitokios rūšies 
raštui jis jau pradėdavo naują 
aplanką Ar kam kitam, ar jam 
pačiam ko nors prireikdavo, jis 
niekad negaišdavo. ieškodamas 
kokio rasto ar dokumento. Pas 
j j viskas visuomet buvo savo 
vietoje. 

Kun. Viktoras labai mėgo jau
nimą. Daug prisidėjo prie jauni 
mo, ypač moksleivių at-kų sto 
vykių organizavimo ir jų nuola

tinės stovyklos „Dainavos" 
kūrimo. Jis ten daug vasarų yra 
praleidęs, aplinką gražinęs, 
kryžius statęs, daug aukų su
rinkęs, net stovyklos pastatus 
dažęs. Nors nuo New Yorko į 
Dainavą yra daugiau kaip 700 
mylių, bet jis į ten niekad neva
žiuodavo vienas. Vis prisirink
davo pilną automobilį jaunimo, 
vykstančių stovyklauti arba iš 
ten grįžtančių namo. 

Kun. Viktorui labai savas da
lykas buvo ir spauda. Atvykęs 
į JAV dirbo kurį laiką Darbi
ninko redakcijoje, bendradar
biavo Darbininko, Ateities, Lux 
Christi laikraščiuose ir žurna
luose, administravo Ateitį. Kai 
buvo pradėtas spausdinti didy
sis lietuviškas mišiolas, bendra
darbiavo su Lietuvos vyskupu 
Poviloniu ir kun. V. Aliuliu, pa
dėjo rūpintis to mišiolo išleidi
mu ir platinimu. 

Dar Vokietijoje, gyvenant sto
vyklose, būdamas paskir tas 
Schleswigo-Holsteino srities de
kanu ir tautinio delegato įgalio
tiniu anglų zonoje, jis tuoj ėmė 
organizuoti stovyklose pamal
das ir veiklesnį religinį gyveni
mą. Atvykęs į JAV, šalia pasto
racinio darbo, pradėdamas jį 
nuo Angelų Karalienės parapi
jos Brooklyne, pasinėrė taip pat 
į organizacinę veiklą, eidamas 
įvairias pareigas. Yra buvęs 
Ateitininkų Federacijos vyriau
sios valdybos generalinis sekre
torius ir reikalų vedėjas, Kuni
gų vienybės centro valdybos 
sekretorius, Amerikos Lietuvių 
Romos katalikų federacijos vice
pirmininkas, JAV LB tarybos 
narys. Jis taip pat įdėjo daug 
pastangų, įsteigiant Lietuvių 
Katalikų religinę šalpą. 

Kun. Viktoras nevengė net ir 
juodžiausių darbų. Dar būda
mas vikaru, vietoj šalia stovėju
sios ir nugriautos senos medinės 
bažnyčios, kur buvo likę dau
gybė akmenų, cemento blokų ir 
kitokios medžiagos, jo iniciatyva 
ir jam pačiam dirbant, buvo 
įrengtas parkelis su lietuvišku 
kryžiumi ir Šiluvos Marijos 
statula. O kai buvusią seną 
medinę salę užsimojo paversti 
klebonijos kambariais ir įstai
gomis ir kai pats kun. Viktoras 
su pora vyrų, vienmarškiniai, 
jis t ik su trumpomis kelnaitė
mis, dirbo prie atdarų durų, ėjo 
pro šal} Patersono vyskupas Ca-
sey. Kai vyskupo pasibeldimo 
niekas plaktukams kaukšint, 
negirdėjo, jis ėjo toliau. Pama
tęs vyrus, bet jų neatpažinęs. pa
sisveikino ir paklausė, ar jis ne
galėtų pamatyti klebono arba 
vikaro. Tuomet ir prisistatė 
vikaras kun. Viktoras sakyda
mas, kad jam tenka įsijungti į 
remonto darbus, nes juk ir Jėzus 
su šv. Juozapu tokius darbus 

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Q771.I.15-1849.X.30) a-.tKapis Kretingoje 
Pabrėža buvo kunigas pranciškonas, žymus botanikas, pirmas Lietuvos floros 
tyrinėtojas. 

dirbę. J. Jasulai t is prisiminė, 
kad vyskupas to niekad neuž
miršęs ir vieną kartą, daug vė
liau, kleboną Kintą, atsilankiu
sį vyskupo raštinėje, paklausė: 
„O kaip gyvuoja Jūsų šv. Juoza
po brigada?" 

Lapkričio 14 d. kun. Viktoro 
kūnas buvo pervežtas į Šv. Kazi
miero bažnyčią ir išbuvo dar vie
ną dieną pašarvotas. Parapie
čiai ir pažįstami dar galėjo jį 
lankyti nuo 2-4 ir nuo 7-9 vai. 
ir už jį pasimelsti. Tom valan
dom buvo organizuotos ir bend
ros pamaldos, bet jas ir laidotu
vių dienos pamaldas jau organi
zavo ne parapijos klebonas, o 
vyskupija, ko pas mus niekad 
nebuvo įvykę. Trumpa šio įvy
kio istorija yra tokia: 

Kadangi buvusi kun. Viktoro 
šeimininkė Marija Šauliene 
buvo ir jo testamento vykdyto
ja ir atlydėjo jo kūną lėktuvu į 
Patersoną, tai . turėdama su
tvarkyti kai kuriuos finansinius 
reikalus, nuvyko į vyskupijos 
raštinę. Ten ją sutiko kun. Joe 
Farias, kuris, vyskupui esant 
išvykusiam į Washingtoną, į 
vyskupų suvažiavimą, buvo įga
liotas kaip tik tvarkyti ir tuos 
reikalus, kurie liečia laidotuves. 
Kai M. Šaulienė jam pasakė, 
kad ji girdėjusi, jog Mišios bū
siančios anglų kalba ir paklau
sė, kodėl, pastebėdama, kad 
kun. V. Dabušis yra lietuvis ir 
buvęs šitos pačios lietuviško? 
parapijos klebonas. Tada jis ėmė 
aiškinti, kad po Vatikano II 
susirinkimo reikią vartoti tik 
lingua vernacula. Kai M. Šau
lienė atkreipė jo dėmesį, kad lie
tuvių kalba lietuviškoje parapi

joje esanti irgi hngua vernacula, 
j is atsakė, kad parapiečiai galės 
giedoti lietuviškai mišių gies
mes, ir jiems ous paskaityta 
lietuviškai dar ir Evangelija. „O 
kaip su skaitiniais?" — dar pa
klausė M. Šaulienė. „Angliš
kai", buvo atsakymas. „Bet pa
g r ind in i s konce lebrantas" , 
aiškinosi toliau M. Šaulienė, 
„bus vyskupą? Paulius Balta
kis, kun. V. Dabušio labai geras 
draugas. Jis turbūt sakys pa
mokslą lietuviškai". „Ką?!" — 
pakėlęs baisa paklausė kun. J. 
Farias. „Vy^Kupas Paulius Bal
takis moka ir angliškai", ir pa
rodęs savo rašomojo stalo krūvą 
įvairių raštu, pridėjo, kad jis 
labai neturį? :aiko. Užtat paaiš
kėjo, kodėl tą dieną, kai velio
nis kun. Viktoras buvo pašarvo
tas bažnyčioje, tas vyskupo at
stovas buvo atėjęs abu kartu 
pravesti angliškai pamaldėlių ir 
pusiau lietuviškų, pusiau ang
liškų giesmių. 

Laidotuvių rytą, 10:30. prisi
rinko žmonių beveik pilna baž
nyčia ir apie 30 kunigų. Mišias 
koncelebravo vysk. P. Baltakis, 
kun. Jonas Pakalniškis ir para
pijos klebonas kun. Antanas 
Bertašius. Buvo atvykę kunigų 
ir iš toliau- un. dr. V. Cukuras 
ir kun. R. Krasauskas iš Put-
nam, kun. dr. Zenonas Smilga 
ir kun. Justinas Staugaitis, iš 
Westbrook, kun. dr. Juozas Gra-
bys, iš Albany, N.Y. Visi kiti 
kunigai amerikiečiai iš Paterso
no diecezijos Kun. J. Farias 
buvo atnešęs specialiai kun. V. 
Dabušio gedulingom mišiom pa
ruoštus mišiolėlius su pusiau 
angliškom ir lietuviškom gies

mėm. Grojo ir su savo choreliu 
giedojo Eleonora Vaičaity-
tė-Williams. 

Prieš pat mišias klebonas 
kun. A. Bertašius pasakė M. 
Šaulienei, kad ji galės skaityti 
skaitinius lietuviškai. Tad, kai 
atėjo laikas skaityti, ji pakilo iš 
klaupkos ir žengė link grotelių 
ir pulpito, ir kitoj pusėj navos 
pakilo iš kitos pusės svetimos 
parapjos kunigas ir taip pat 
žengė ta kryptim. Matyt kun. J. 
Farias buvo kitaip patvarkęs. 
Tada M. Šaulienė nusileido ir 
grįžo atgal. Kai anai kunigas 
atskaitė pirmąjį skaitinį ir 
atliepiamąją psalmę, grižo atgal 
į klaupkas, tada M. Šaulienė 
nuėjo prie pulpito ir atskaitė 
antrąjį skaitinį. To'iau viskas 
ėjo be jokių incidc :ų. Evange
liją angliškai perskaitė kun. J. 
Pakalniškis ir lietuviškai para
pijos klebonas kun. A. Berta
šius. Pamokslus angliškai ir lie
tuviškai pasakė buvęs Lietuvoje 
kun. Viktoro vikaras ir šiaip 
visą laiką buvęs jo geras drau
gas, iškeldamas jo dorybes ir 
nuveiktus darbus įvairiose orga
nizacijose ir parapijoje. Kitos 
likusios mišių maldos buvo ang
liškai. 

Pabaigęs Mišias, vysk. P. Bal
takis pasakė dar pamokslėlį ir 
lietuviškai ir užsimindamas, 
kad Mišios galėjo būti lietuviš
kai, kaip buvo laidojant parapi
jos kleboną kun. Kintą. Apgai
lestavo, kad nebuvo surasta tų 
Mišių programa. \ kapus kun. 
Viktoro karstas buvo palydėtas 
vysk. P. Baltakio ir visų lietu
vių kunigų, atvykusių iš toliau. 
Nusitiesė į kapus labai ilga pro
cesija. Dalyvavo apie 30 auto
mobilių. Maldas kapuose prave
dė vysk. P. Baltakis. Buvo su
giedota giesmė Marija, Marija ir 
Viešpaties Angelas. Ateitininkų 
federacijos dvasios vadas kun. 
dr. V. Cukuras prisiminė, kad 
kun. Viktoras buvo visą gyve
nimą labai veiklus ateitininkas, 
daug darbo įdėjęs organizacijos ~ 
labui, ir paprašė visus dalyvau
jančius ateitininkus sugiedoti 
dar ir ateitininkų himną. Po to 
visi palydėjusieji buvo pakvies
ti atgal į parapijos salę užkąsti 
ir pabendrauti. 

A. Masionis 
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Parduodam* greičiau 
už dMasna kainą! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
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(312) 767-6655 
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312-776-3671 ar ta 312-767-OMO 

LB mis 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Simai t is , Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzie Ava. 
Tai. 416-7878 

BALTIEJI ELNIAI 

Baltos spalvos eilniai yra re
čiausi pasaulyje. Jie veisiasi tik 
Čekoslovakijos Čalavo miesto 
apylinkėse. Į čia jie buvo atvežti 
iš Indijos daugiau kaip prieš 100 
metų. Bet ten, tėvynėje, praėju
sio amžiaus viduryje miško gy
ventojus užklupo epidemija, ir 
gyvuliai išnyko. Taigi Časlavo 
draustinis pasidarė vienintelė 
baltųjų elnių gyvenvietė. 

GAMTOS KEISTENYBĖS 

Žemėje yra tokia vieta, kur 
gamta tarsi nusprendė suglu
minti geografą. Nors ji netoli In
dijos, bet čia kartais taip šalta, 
kaip Arktikoje. Čionai nebūna 
šiltų vasarų, ir tik vieną mėnesį 
per metus galima nebijoti šal
čių. Šiame kampelyje nėra smė
lio dykumų, o drėgmės dar ma
žiau, negu Sacharoje. Naktį iš
kritęs sniegas dieną ne ištirps
ta, o išgaruoja, nes nepaprastai 
sausas oras sugeria drėgmę lyg 
kempinė. Žmogus, surizikavęs 
čia valandą pasikaitinti, gali 
labai smarkiai nudegti. 

Šiame krašte labai sunku il
gai bėgti: nepripratęs žmogus, 
nubėgęs vos dešimtį žingsnių, 
pradeda dusti. Verdantis van
duo čia nelabai karštas, jis 
užverda būdamas 80°C šilumos. 

Mokslininkai spėja, kad šis 
kalnų kraštas per pastaruosius 
tūkstantmečius „augo" aukš
tyn . Žemės rutul io viduje 
veikiančios jėgos pakėlė jo 
kalnagūbrius ir plokštumas, 
turbūt dar 500-800 m. Kalnų 
šalis tebekyla ir mūsų dienomis. 

Šis kraštas - Pamyras (išver
tus — „pasaulio stogas"). 

Iš knygos „Genys margas, 
pasaulis dar margesnis" 

LIETUVA AMERIKOS 
TELEVIZIJOJE 

Vertingiausia šių metų Kalėdų do
vana dviejų valandų istorinis-do-
kumentinis filmas, rodąs lietuvių 
pastangas atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Dramatiškos de
monstracijos Bostone, Vilniuje, 
Maskvoje. Prez. V. Landsbergio ir 
min. pirm. K. Prunskienės interviu 
su amerikiečių reporteriais. Sena
torių diskusijos su politbiuro at
stovais. Prez. G. Bush ir M. Gor
bačiovo pasisakymai Lietuvos 
atžvilgiu. Pabaigoje Lietuvos 
vaizdų, žodžio ir dainų montažas, 
(rekorduota VHS video kasetėje. 
Meniškai paruosta, plačiai ir tei
giamai aprašyta „Drauge" š.m. 
rugsėjo 28 d. štai keletas asmenų, 
kurie užsisakė „Lietuvą Amerikos 
Tetevfeijbje", rašo: S. Paketuras iš 
West Lome Kanados „Puikus isto
rinis prisiminimas mums ir mūsų 
vaikams. Garbė Jums už tai"! S. 
Liutkus iš VVaterbury, CT. užsi
sakydamas antrą kasetę. „Dieve, 
laimink Jus už tokį gerą ir gražų 
darbą". V. Kažemėkaitis iš Racine 
Wl: ,,Keletą kartų žiūrėjau. Daug' 

j darbo įdėjote, bet tikrai vertingą ir 
gražią vaizdajuostę paruosėte. 
Pagarba Jums už pasitarnavimą 
mūsų tautos istorijai". Kasetės 
kaina su periuntimu 335.00. čekį 
su adresu siųsti: 

F. Kontautss 
747 E. Broadvray 

So. Boston, MA 02127 
Tol. 617-263-5376 

OntUQ£ KMIECIK REALTORS 
rryt 7922 S. PuUski Rd. 
4 . 1 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei nori te parduot! ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. j i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tui . 

I E Š K O D A R B O 

Jauna motarto la iko bet kokio 
darbo. Ta i . 312-471-4263. 

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 

Tad. 376-1882 ar 378-5996 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-

. n ingai 
312-779-0313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 3 
T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽ IOVIN IMO 
MAŠINAS IR Š A L D Y T U V U S 
Kre ip t is Į H e r m i s D o c k y s 

S3ft MS-6624. Nuo S ryte Iki • M 
Kalbėti lietuviškai 

NEW JERSEY, NEW YORK — „ L i e t u v o s Atsiminimai", 
sakmadfantais nuo 2 Ik i 3 v. p.p. i i Soton HaM Universi
teto stotlos, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanta" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stotlos, 
taip pat sokmsdlonists girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., Watchung, 
N. J . 07060. Tai. 201-753-5636. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE JR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsny praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

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

„ATLAIDAI — U tnuan ian Pllgrlmagos*' — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Grincevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 2? ±z\. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijom moKC«čio. 

Užsakymus siųsti: 
DftAUOAS 

4543 W. 33rd St. 
C M c o s o , IL 6 M 2 3 



IDA UKRINAS 

Rūšiuojami drabužiai L-e' u •. mis ir tremtiniams. Daiktai išplaukė Lietuviu Katalikų 
religinės žalp^s ,JCn'f'\*-~ dovanos" konteineriuose M _. A. . . 

Nuotr Dangės Sirvytes 

KAIP NAUDOJAMA 
„DOVANA LIETUVAI" 

„ D r a u g o " ' v e d a m a j a m e 
straipsny „Lietuvos ku l tū r in i s 
iš l ikimas — kad tu l i k t u m 
gyva* gruodžio 12 d., JŽ rašo: 
„ N ė r a p o p i e r i a u s L i e t u v o s 
istorijai, nors išeivija popieriui 
pinigus rinko. Tik dar iki šiol 
neaišku, kiek jos yra a t spaus
dinta? Kiek teko matyti , t a i t a s 
Jurgin io „deguto k a u š a s " vis 
tebėra. O žadėtos padėkos išeivi
jai ir ne teko dar matyti (girdėti, , 
kad buvo atspausdinta, bet tur
būt l ab i mažu t i r ažu) ' ' . Iš 
tikrųjų Lietuvoje išleistos A. 
Šapo.kos istori jos p radž io je 
(fotografinis leidimas) yra toks 
užrašas : „Lietuvos k u l t ū r o s 
rėmėjai ir skaitytojai dėkoja 
JAV Lietuvių Bendruomenei už 
50,000 dolerių knygos popieriui 
įsigyti. Kul tūros fondui t ekęs 
pelnas (500,000 rublių) ski
r iamas Lietuvos pamink lams 
a t s t a ty t i " . 

Knygos spausdinimo pradžioje 
pakl iuvę nelemti Ju rg in io ko
men ta ra i buvo greitai iš imti . 
T o l i m e s n ė s e l a idose j o k i ų 
Jurginio komentarų nėra. Je igu 
to J.Ž. neteko matyt i , j i s , kaip 
ir kiekvienas ki tas , gali užsukti 
j LB k raš to valdybos r a š t inę ir 
pamaty t i Lietuvoje išleistą A. 
Šapokos Lietuvos istoriją su 
padėka Lietuvių Bendruomenei 
be jokių Jurginio komentarų . 

Toliau J. Z. rašo: „Gal ir vėl iš
eivija turės popieriui p in igus 
r inkti? Jei karvutė y r a , tai 
kodėl jos nemelžti!... Tad išeivija 
turi žinoti, kad t ik būt in iaus i 
darbai per pa t ik imas r a n k a s 
būtų r emiami" . 

JAV L. Bendruomenė t ik ra i 
neplanuoja popieriui pinigus 
r inkti . Šią vasarą čia besilanką 
žmonės iš Lietuvos, kur i e turi 
labai a r t imus ryšius su Petra
šiūnų popieriaus fabriku, kuri? 
L i e t u v o s i s tor i ja i pop ie r ių 
gamino, painformavo, k a d po 
piei ;us buvo nupirktas nu:-.•; 
tomis lėšomis. Knygos pardavi 
mo pelną.- rubl ia is sk i r iamas 
L i e t u v o s K u l t ū r o s fondu i . 
Gau tus už popierių pinigus 
doleriais Petraš iūnų fabr ika i 
naudoja fabriko modernizavi
mui. Popierius visam tiražui jau 
yra pagamintas. Dalis t iražo jau 
yra a tspausdinta , kita dal is dar 
spausdinama. Maskvos blokada, 
paskelbus Lietuvos nepriklau
somybę, spausdinimo darbą 
sut rukdė, bet tai ne nuo mūsų 
p r i k l a u s o . A t s p a u s i n t ą A. 
Š a p o k o s L i e t u v o s i s t o r i j a 
žmonės ir mokyklos jau naudo
ja. 

Toliau stambesni paskyrimai 
buvo techniniams — elektro 
niniams daiktams Lietuvai. Pir 
miausiai buvo nupirkti kompiu
t e r i a i ir k i t i e l ek t ron in i a i 
da ikta i „Atgimimui" ir vėliau 
„Lietuvos Aidui" spausdint i . 
Juos nuveža i Lietuvą inž. A. 
Tamulis , kompiuterių specialis
t a s . J i s n u v e ž t u s d a i k t u s 
sus ta tė ir ten žmones infor
mavo, kaip juos naudoti . Kitus 
kompiuterius ir p r in te r ius su 
priedais laikraščiams „Atgimi
mui" ir „Respublikai" spaus
dinti nusivežė čia besi lanką 

prof. V. Landsberg i s ir kiti 
Lietuvos P e r s i t v a r k y m o Sąjū
džio žmones. Mūsų t u r i m o m i s 
žiniomis visi t i e d a i k t a i y r a 
skirtose vie tose ir gera i veikia. 
Daug ki tų kompiu te r ių ir elek
troninių daiktų , sk i r tų Lietuvos 

v y r i a u s y b e ' nusivežė č ia besi
lanką Lietuvos valdžios žmonės. 

P i l n a s J A V LB „Dovana Lie-
t u v a i " fondo lėšų sk i r s tymų 
są ra ša s 1989 ir 1990 me ta i s y ra 
p a s k e l b t a s „ D r a u g e " ir iš
s i u n t i n ė t a s drauge su la i ška is , 
p r a š a n t aukų ..Dovana Lietu
va i " 1991 metams . 

V l a d a s S i n k u s 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PETRAS SKĖRYS 
Jau suėjo vieneri metai , kai mano 

mylimas Vyras iškeliavo Amžinybėn. Sią 
liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atna
šaujamos gruodžio 30 d., 12:15 vai. Svč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Taip pat šv. Mi
šios bus atnašaujamos Lietuvoje, Kaune, o 
gregorijoninės Mišios — Pittsburghe. 

Draugus ir pažįstamus prašau pasimels
ti už a.a. Petro sielą. 

Nutilo Tavo balsas, mielas Petreli, nutilo 
ir Tavo žingsniai, bet Tu man visada gyvas... 

Liūdinti ž m o n a Kazimiera 

lxiiko vėjai greit užpusto 
Pėdas iškeliavusio žmogaus. 
Mums belieka jam maldauti 
Švento Viešpaties dangaus... 
' K u n . J. Domeika 1985 m.) 

PENKERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VYTAS RADYS 

P r i s i m e n a n t mano b r a n g ų Vyrą, mirusį 1985 m. 
gruodžio 27 d. 

T e b e l i ū d i n t i ž m o n a . 

B r a n g i a m v y r u i 

A . t A . 
A N D R I U I BLIŪDŽIUI 

m i r u s , m ū s ų d r a u g i j o s n a r ę , s e se S T A S E ir d u k r ą 
V I D Ą s u š e i m a , g i m i n ė m s bei a r t i m i e s i e m s , 
r e i š k i a m e gi l ią užuo jau tą . 

Detroito Lietuvos Dukterys 

BEUTEL 

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicagoje. Mar-
ąuette P;irko apylinkėje. 

Mirė 1990 m. gruodžio 22 d., sulaukusi 90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 24 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Eugenijus, duk tė 

Lillian Kvečas, žentas Albertas; anūkai Genevieve Noga su 
vyru DarrV.l ir Albertas: proanūkai. Ryan Noga ir Sean Noga. 

Velione buvo žmona a.a. Alfredo. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, gruodžio 26 d. nuo 1 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, gruodžio 27 d. Po apeigų 

koplyčioje 10 vai. ryto. velionė bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, duk tė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345 

A.tA. 
VYTAUTAS SEREIKA 

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1990 m. gruodžio 25 d., 1:25 
vai. ryto sulaukęs 66 m. amžiaus. 

Gimt Lietuvoje, gyveno Telšiuose. 
Giliame nuliūdime paliko mylinčią žmoną Erną, sūnų 

Algį, ma»r'a L'ndą ir anūkėlius - Petriuką ir Andriuką, gyve
nančius Korėjoje; brolį dr. Stasį su šeima ir pusseserę Traut i 
Hein, gyvenančius Vokietijoje: Kanadoje liko pusbrolis 
Aloyzas Dombra su šeima. Amerikoje — pusbroliai Mindau
gas Baldauskas su šeima. Julius Bardauskas su šeima; pus 
seserės Auksė Balčiauskaitė-Kane su šeima ir Birutė Mar
tino su šeima; taip pat brolienė Regina Hobson su šeima 

Kūną* pašarvotas penktadienį, gruodžio 28 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, gruodžio 29 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaidų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus , brol i s ir visi g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel. 312-476-2345. 

I 
A.tA. 

JONAS KIZNIS 
Gyveno Rockford, 1L. 
Po ilgos ligos mirė 1990 m. gruodžio 24 d. Šv. Antano 

ligoninėje, Rockford. IL, sulaukęs 76 m amžiaus. 
Gimė 1914 m. kovo 24 d. Panevėžio apskr i ty je . 

Vaidulionių kaime. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika, duktė 

Dalia Reynolds, anūkė Susan. anūkas Andrew. gyvenantys 
Kalifornijoje ir pusbrolis Jonas Kiznis, gyvenąs New Yorke. 

Velionis buvo didelis patriotas ir rėmė daugelį lietuviškų 
organizacijų. 

Priklausė Šv. Petro ir Povilo parapijai. Rockford, IL, Liet. 
Bendruomenei. Rockfordo lietuvių klubui. BALF'ui. SLA. 

Pildant velionio valią, jo kūnas bus sudegintas ir pelenai 
palaidoti šalia jo tėvų Kalvarijos kapinėse. Rockford, IL. Ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos 
gruodžio 29 d., šeštadieni, 11 vai. ryto Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, 617 Lincoln Ave., Rockford. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčiai arba Tautos Fondui. 

Gimines, draugus ir pažįstamus maloniai prašome daly
vauti -įose mišiose. 

Nubudę žmona, duktė ir anūkai . 

Te! 815-397-1847. 

A . t A . 
ALGIUI J E S M A N T U I 

• i r a s , jo žmonai A L D O N A I bei visai g i m i n e i 
r e i šk i ame gilią u ž u o j a u t ą ir k a r t u l i ū d i m e . 

Vincas Kėžinaitis 
Danutė ir Adolfas Bajorinai 
Irena ir Anicetas Zalagėnai 

Torontas , K a n a d a 

D R A U G A S , ketvir tadienis , 1990 m. gruodžio m ė n . 27 d. 

B r a n g i a m d r a u g u i , t a u r i a m l i e tuv iu i 

A . t A . 
inž. da i l . M I K A L O J U I I V A N A U S K U I 

užbaigus žemišką kel ione, liūdesyje l ikus ia i j o ž m o n a i 
E L E N A I , sūnui E U G E N I J U I su š e i m a ir k i t i e m s a r 
t imies iems nuoširdžia užuo jau ta r e i š k i a ir k a r t u l iūd i 

Elena ir Paulius Ilonai 

A.tA. 
SESUO M. ANICETA 
PAULAUSKAS, SSC 

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyne, sulaukusi 101 metų 

l vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos. Chicago, IL. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 67 metus 
Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: sūnėnus Albert Garalius. John Bakaitis, dukterėčias 
Patricia Antanavičius. Marie ir Sophie Zellerjų šeimas, drau
gus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago gruodžio 27 d., ketvirtadienį, 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje gruodžio 27 d., ketvirtadienį, 7 vai vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse gruodžio 28 
d . penktadienį, 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Sv. Kazimiero Sese rys ir Paulauskų še ima. 

Laidotuvių direktorius Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefona i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) P27-174M 

4343 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonas — (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

SHf* 
k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n . m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kiti S. C . L a c k l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h v v e s t Hvvy. * P a l o s H i l l s 
9236 S. R o b e r t s R d . * H i c k o r y H i l l s 

2424 VV. 69 St . * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1.irquette 1 uneral Home 
2533 Y\Vst 7Nt Strcd 

Chkago, Illinois N * : N 
l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046-

70H-4 30-4435 

Petkus 1 uneral Home 
H10 South =H)th Avenue 

( u oro, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

( kero. Illinois 6065(1 
708-652-1003 

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

• 

ANTHONY B PfcTKUS 
D O N A L D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
I MVRFNCE C. GASUNAS 
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 27 d. 

x Sese lė M. Aniceta P a u 
l a u s k a s , SSC. sulaukusi 101 
metų, gruodžio 25 d., Kalėdų 
vakare, mirė Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyne. Gimusi 1889 
balandžio 27 d. Panevėžio apy
linkėj, į Chicagą atvyko 1906. į 
Kazimieriečių vienuolyną įstojo 
1921 metais . Bus pašarvota 
ketvirtadienį, gruodžio 27 d. 
vienuolyno koplyčioje 10:00 
ryto, 2601 Marquette Rd., 7 vai. 
v. bus laidotuvių Mišios, o 
penkt; 'Henį, gruodžio 28 d. 
10:00 bus išlydėta j Šv. Kazi
miero kapines. Plačiau 5 psl. 
mirties pranešime. 

x Vyresnių jų cen t ru i Chi-
cagoje paremti loterijos bilie
tėlių t rauk imas vyko gruodžio 
8 d. Laimingieji buvo: — $500 
laimėjo X. Trečiokas iš Santa 
Monica, CA, $200 laimėjo Re
gina Padleckienė iš Oak Park, 
111., tr is po $100 - Kay Samoš-
ka iš Chicagos, Mrs. Charles 
Paukš t i s iš Ludington ( MI. 
Elena Fike iš Oceanside, CA. 
Dėkojame auko to jams už 
paramą Vyresniųjų centrui 
Chicagoje. 

x L R K L sąjunga yra sur in
kusi 7019.40 dol. Siamo dvynu
kėms Vilijai ir Vitalijr : opera
cijai daryt i . Iš viso reikia 40 
tūkstančių dolerių. Prašome 
šiam reikalui paramos. Čekius 
r a šy t i L i t h u a n i a n Roman 
Catholic Charit ies, 2630 West 
71 St., Chicago, 111. 60629. 

x „Vi l t i s " , 1991 m. sausio 
mėnesio numeris, išėjo iš spau
dos. Šiame numeryje duodama 
įvairių tau tų tautinių šokių 
trumpi aprašymai su šokėjų ir 
tautinių drabužių iliustracijo
mis. Redaguoja ir leidžia V. F. 
Behajus Denveryje, Colorado. 

x Autent i škas lietuvės mo
t e r s t a u t i n i s kos t iumas 
ieškomas Nevv Yorke steig
simam pasaulio tautinių kos
tiumų muziejui. Ypač pagei
daujamas prieškarinis. Kas tokį 
drabužį arba knygų apie lietu
vių tautinę aprangą galėtų pa
aukot i pelno nesiekiančiai 
Cu l tu ra l Contacts Interna
t ional , Ltd. , gaus daugiau 
informacijų iš Lituanistikos 
t y r i m o ir studijų cent ro 
Chicagoje. 

x Dr . Mildos B u d r i e n ė s 
knyga, „Amerikos Lietuvių 
gydytojų vardynas" , (Lithu-
anian-American Medical Direc-
tory) (1884-1984), pasirodys 
1991 metų pradžioje. Šį stambų 
biografinį veikalą leidžia Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
t ras kartu su savo padaliniu 
Lietuvių Medicinos muziejum. 
Dr. Budrienė yra LMM pradi
ninkė ir direktorė. 

x Ats iun tė po 20 dol. už ka
lėd ines kor te les , kalendorių: 
dr. Elena L. Liatukas, Bethes-
da, Md., Regina Bagdonas, Ha-
milton. Kanada, V. A. Mažeika. 
Deerfield Beach, Fla., Kazys 
Jakštas , Wisc. Delis, Wisc., 
Domas Misiulis, Lockport, 111., 
Bolius Mary Micpovilius, Brock-
ton, Mass., Adolf Jonait is , 
Grand Rapids, Mich., Kostas 
Bružas, Homewood 111., Antanas 
Jamdolis, Chicago. 111. Visiems 
ačiū. 

x V i t a s Še re l i s , Bronius 
Siliūnas, Chicago, 111., Kazys 
Linkus, Miami Beach, Fla., 
Mikas Česas, Dovvners Grove, 
UI., Petras Maželis, Los Angeles 
Cal., Antanina Vailokaitis, Los 
Angeles, Cal., Roma Murphy, 
Indianapolis. Ind., B. A. Jocas. 
Santa Monica, Cal., Pranas 
J a n u l a i t i s , Rancho Palos 
Verdes, Cal., L. Unguraitienė. 
Brecksville Ohio, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

SKUBU, SVARBU! 
Baltų I .aisves lyga rag ina visus lietuvius skubiai siųsti tele

g r a m a s Balt iesiems r ū m a m s , k a d gresia pavojus , jog Gor
bač iova i , gavęs d ik ta to r i škas teises, n e p a n a u d o t ų jų p r i e š 
Lietuvą, Latviją ir Estiją su visomis iš tų įgaliojimų d ik ta to
r i š k o m i s p a s e k m ė m i s . R e i k i a s k a m b i n t i n u m e r i u : 
1-800-257-4900 i r p rašy t i Hot Line numer į 9798. Angl išką 
tekstą Hot Line jau turL Tas v iskas ka inuos ir b u s p r i d ė t a 
prie telefono sąskai tos $6.75. Nepagai lėk ime tų doler ių i r 
vienos minu tės paskambin imui . Pas i r a šo Angelą Nels ienė, 
Baltų Laisvės lygos p rez iden tė . 

KALĖDINE DOVANA 
LIETUVAI 

Lietuviu liaudies menin inkų skulptūros. Rom<, Pu-^čio. Transpak agentūros savininko, atvež
tos iš Lietuvos ir padovanotos Dailiojo meno muzieju: Lemonte. Tokių skulptūrų ir drožimu atvežta 
apie 100. 

x Poetas Stasys Santvaras , 
So. Boston, Mass., dr. Jonas 
Maurukas, St. Petersburg, Fla., ^ ^ 1 korteles ir kalendorių at-
Juozas Mikulis. Westchester, s i u n t ė 50 dol. auka su laiškučiu: 

x Sol. S tasė V. Simoliūnie-
nė, Dana Point. Ca., už kalė-

x A t s i u n t ė po 15 dol . už ka
lėdines korteles, kalendorių: M. 
Abromaitis , Albinas Kurkulis , 
V. Norvilas, V. Žukauskas, 
Pranė Ozolas, D. Mackiala, L. 
Sagys. J . Derenčius, V. K. 
Tamosha i t i s , Andr ius Nau
jokas, Antanas Zailskas, V. J. 
Leone, Eugene Slavinskas, V. 
Timčikas. Anthony Thomas, 
Kostas Staponkus, Virginia Ma
jauskas. Kazimieras Arlauskas. 
Visiems ačiū 

x Dai l . Mary t ė s S t rasev i -
čiūtės paveiks lų p a r o d a vyks 
ta dabar iki gruodžio 29 d. CUL
TURAL CENTER. 78 E. Wa 
shington St.. West Gallery, pir
mas aukš tas . Visi maloniai 
kviečiami paroda aplankyti. 

(sk> 
x P r i s t a t o m e Lietuvoje t ik 

nau jus automobi l ius . Visų fir
mų mašinos p igesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30'*. Vi
sos su garanti ja . Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. P a r ū p i n a m e b u t u s gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel (312) 434-8618. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tant iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi 
t ikimą ir persodinimą New 
Yorko bei NVashingtono Aero
uostuose Prašome kreipt is : 
G . T . I N T E R N A T I O N A L . 
I N C . , 9525 S. 79th A \ e . . 
H i c k o r y Hills. IL. Te l . (708) 
430-7272. 

(sk) 
x G r e i t p a r d u o d u v ienos ir 

dv ie jų še imų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambink i t e 
R E M A X R E A L T O R S , Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 58*5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sks 

x Ats iun tė p o 25 dol . už 
k a l ė d i n e s kor te les , kalen
dorių: dr. Žibutė Zaparackas, 
Chicago, 111., muz. Alfonsas 
Gečas. Reedsburg, Wisc, Ona 
Strimaitis, Putnam, Conn., A. 
Masiulis, East Hartford, Conn.. 
Adolph Ba l iūnas , Riviera 
Beach, Fla.. dr. R. Kriaučiūnas, 
L a n s i n g , Mich., A. J. 
Naudžiūnas , Boston, Mass. 
Visiem ačiū. 

II!., Ramūnas Buzėnas, Los 
Angeles, Cal.. Vanda Pruns
kienė. Oak Lawn, 111., Virgilijus 
Krapauskas, Palos Park, 111., 
Jonas ir Irena Valaičiai, Bur-
bank, 111., Gražina Kenter, Dan-
bury, Conn., Julia Sakinskas, 
Chicago, 111.. už kalėdines kor
teles, kalendorių atsiuntė po 25 
dol. aukų. Dėkojame. 

x Atsiuntė po 25 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
kun. V. Valkavičius. Nonvood, 
Mass.. Anella Tymkow, Liile-
ton, CO., Stasys Vitkus. Chica
go, 111., Sophie Bacevičius, Cor-
ona del Mar, Cal Rita Bureika. 
Glendale, Cal., Marta Trump-
jonas, Naperville, 111., Sigutė 
Mikrut. Lake Bluff, 111., Algir
das Eitmanas, West Paterson. 
N. J. Visiems tariame ačiū. 

x Joseph Barkus , Beverly 
Shores. Ind., P. R. Sodeika, 
Willard, Ohio. Juozas Dauno
ras , Oak Lawn, 111., A. 
Baltrukėnas, Dania, Fla., Ben ir 
Rene Serapinai. Oak Lawn. 111., 
Tornau . Chicago, 111., V. 
Maciūnas, Philadelphia, Pa.. 
Petras Dirda, Oak Lawn, 111., K. 
Norvilas, Hickory Hills. 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

„Esu dėkinga už kalėdinių 
sveikinimų korteles. Taip pat 
esų dėkinga už gerai reda
guojamą geru l ietuviškos 
kultūros priecia .Draugą' , 
kuris buvo ir tebėra gerai admi
nistruojamas. Malonu būti 
.Draugo' skaitytojų eilėse". 
Nuoširdus ačiū už gražius 
žodžius ir auka 

x Atsiuntė po 15 dol. už 
kalėdines korteles, kalendo
rių: Julius Živatkauskas. Carl 
Beinoras, Anastazija Tunkis, 
Antanas Drūty>. Tadas Buka-
veckas, Maria Markulis, Vita 
Baleišytė, Jučas Kviklys, P. 
Stravinskas, inas Vėlutis. 
Kazys Majaus .as, D. Kviklys. 
J. Guobužis, J :ozas Jurkšaitis, 
B. Kova, Gene Bajorūnas. M. 
Kvedaras. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x V l a d a s Velža, Santa 
Monica, Cal . ..Draugo" garbės 
prenumeratorius, dosnus jo 
rėmėjas, buvęs artimas bendra
darbis, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 200 dol. 
čekiu ir tokiu prierašu:,.Linkiu 
visiems linksmų švenčių dir
bant dėl laisvėjančios mūsų 
Lietuvos". Nuoširdus ačiū už 
viską . 

x Nor in t pi rkt i bei pa rduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis j Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny Hills, F la . 32428, tel. 
904-773-3333. 

<sk̂  
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryši 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštines atstovė 
Vilniuje Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. . 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — ei. 
VI 7-7747 

(sk) 

x P a t r i a dovaninių prek ių 
ir e lektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pageidau 
jamų, reikmenų dideli pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
j Vilnių kargo-oro linija. Tel. 
312-778-2100. (sk) 

x J . Kredys, Justice, 111, Ste
fa Urban. New Canaan. Conn., 
Cecilija Janušauskas, Chicago. 
111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 50 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Select Wines & Liąuors, 
3018 Hobson Rd.. Woodridge. 
IL 60517 pristato gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

'sk) 
x RŪKYTOS MĖSOS GA 

MINIAI — aukštos kokybės 
Pristatome j namus Lietuvoje — 
$84 00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St.. Chicago. IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Norėdami a tšvęs t i {vai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis j Baltijos res
toraną. 8100 Robe r t s Rd.. 
Just ice, B. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x . .ŽAIBAS" Nr . 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio. 2 kg ,.Žal 
gino" dešros, 2 kg ..Suvalkie
tiškos" dešros. 1 kg ..Sodžiaus" 
dešr'.s 1 kg. filė plėvelėje Pilna 
kaina $100 00 - kreiptis „Žai
b a s " 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills. m. 60457. Tele
fonas (7A8) 430-8090. 

(sk) 

x Dr. V. Dubinskas, Chi 
cago, 111.. ..Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 100 dol. 
čekį su prierašu: „Sėkmingų ir 
laimingų švenčių ir Naujų Metų 
linkiu „Draugui" . Labai 
dėkojame už mielus linkėjimus 
ir auką. 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos 
klubų valdyba kviečia visas 
1991 m. abiturientų motmas j 
informacini su-irinkimą, kuris 
įvyks 1991 m. sausio 5 d. 2 v. 
p.p.. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Dalyvavimas visoms 
būtinas. 

(sk> 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS doleriais, tvarko PA
LIKIMUS. Video, stereo. tele
vizorius, kompiuterius, fa-
xus. mezgimo, siuvimo ma
šinas galime p.rsiųsti apmokė
tu muitu ir pristatyti į namus 
Lietuvoje. TRANSPAK. 2638 
W. 69 St. . Chicago. IL, 
60629, tel. 312^136-7772. 

(sk) 

x KARGO J LIETUVA! G. 
T. Internatior.ai praneša, kad 
nuo gruodžio 24 d. dėl sunkios 
ekonomines padėties, labdaros 
vardan, visus rūbus ir maistą 
VISIEMS galme siųsti KAR
GO į Lietuva be MUITO. Siun 
čiame oro linija: $1.15 sv. Mi
nimumas 50 kg. arbo 110 sv. 
Kreiptis į: G. T. Internat ional . 
tel. 708-430-7.U4. 

(sk) 

J a n i n o s R u p e i k i e n ė s nuotr. 

x P. Algis Raul inai t i s . Bur-
bank, Cal., visuomenininkas, 
„Draugo" garbės prenumerato
rius, pratęsdamas prenumeratą 
visuomet prideda didesnę auką 
ir linkėjimus: „Sveikinu Jus ir 
visus Draugo bendradarbius ir 
t a r n a u t o j u s su bes ia r t i 
nančiomis šv. Kalėdomis ir 
Nauja i s ia i s 1991 Meta i s . 
Viešpa t i es g imimo šven tė 
teatneša daug džiaugsmo, o 
Naujųjų Metų proga linkiu 
Jums visiems sveikatos, laimės 
ir dž i augsmo" . ... Labai 
dėkojame už sveikinimus ir 
linkėjimus ir už 200 dol. čekį. 

x Atsiuntė po 25 dol. už ka
lėdines kor te les , kalendorių: 
dr. A. Broei-Plateris. Bethesda, 
Md.. dr. L O. Griniūtė, Chicago. 
111., Vincas Ančiulis Chicago, 111. 
Domas Lapkus, Palos Hills, 111., 
R Grigaliūnas. Forest Park, 111., 
Stella Kaulakis. Chicago, 111.. 
Povilas Ramas, Hickory Hills, 
111.. D. Miškinis. Cincinnnati. 
Ohio. Visiem ačiū 

x Atsiuntė po 25 dol. už ka
lėdines kor te les , kalendorių: 
kun. J. Gasiūnas. St. Peters
burg, Fla., kun. Justin Steponai
tis, Westbrrok, Conn.. Alice 
Lopez, Miramar. Fla., Aldona 
Ruth. Oak Lawn, 111.. Paul 
Mikšys. Juno Beach. Fla., J. 
Bartkus. Ormond Beach. Fla.. 
R. Panaras. Orland Park. 111., 
Juozas Pargauskas, Toronto, 
Kanada. Visiem tariame ačiū 

Kalėdos yra dvasinės atgaivos 
šventė jos nuotaika dalinantis 
su savo šeima, artimaisiais ir 
draugais. Daugelyje kraštų, o 
ypač kapitalistiniuose, Kalėdų 
dvasinis pakilimas surištas su 
dovanomis savo artimiesiems ir 
tiems, kuriuos slegia gyvenimo 
sunkumai, materialiniai trū
kumai, nelaimės ir vargai. 

Visi gerai žinome, kad šiuo 
metu Lietuvą, ten gyvenančius 
mūsų brolius ir seses slegia 
Maskvos okupacija, slegia jos 
atneštas vargas, skurdas, bui
tiniai t rūkumai. Lyg Damoklo 
kardas virš Lietuvos šiandien 
kabo visagalės Maskvos grasi
nimai blokadomis, karines jėgos 
panaudojimu, Gulago lageriais, 
visišku laisvės suvaržymu. 
Vienas kitam pirkdami Kalėdų 
dovanas la i svame V a k a r ų 
pasaulyje, pirmiausia turime šv. 
Kalėdų metu prisiminti Lietuvą 
ir kalėdinių dovanų dali skirt 
jai. vargo spaudžiamai mūsų 
tautai . 

J a u trečios Kalėdos, kai JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba visus kviečia švenčių 
proga skirti piniginę auką 
..Dovana Lietuvai" fondui. „Do
vana Lietuvai" fondo surinktos 
lėšos jau patenkino daugelį pra
šymų Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymui, švieti
mui, kalinių ir tremtinių pa
r ama i , sergančių gydymui, 
tautos kultūrinių, tautinių pa
minklų atstatymui ir respub
likos vadovybės žygiams, be
i e š k a n t pagalbos Vaka rų 
pasaulyje. 

Prieš savaitę iš JAV LB būs
tinės Chicagoje vėl iškeliavo 
13,000 laiškų tautiečiams JAV 
su prašymu nors ir nedidele 
Kalėdine auka ateiti į pagalbą 
Lietuvai. 

Šiuos laiškus dvi dienas ruošė, 
adresavo, pakavo, jau ne kartą 
šį kilnų darbą atlikę savanoriai 
talkininkai: Antanas ir Vikto
rija Valavičiai, Sofija Piemenė, 

Arizonos ! etuyių B^ndrunmepts eglute; tautų festivalyie Is kairės: Jonas 
?ygas. ' '•- gaitr \ idas Petruli- ir M a m i s P 

E d u a r d o L / u m r e k i o nuo'r . 

Alfonsas Dirgėla, Juzė Iva-
šauskienė, Zosė Adomavičiūtė, 
J a n e D a u n o r i e n ė , V ladas 
Sinkus, Kostas Dočkus. Irena ir 
Jonas Levickai, Salomėja ir 
Kazys Daul ia i , Ona Gra-
dinskienė, Aleksas Smilga, 
Valentinas Račiūnas, Marija 
Radzevičienė, Bronius Gelažius, 
Elena Pa jėd ienė , Vincas 
Grėbliūnas, Antanas Sereika, 
Aldona Šmulkštienė ir vajaus 
organizatorė Birutė Jasaitienė. 

Didelio darbo pradžia atlikta. 
Jo svarbiausia dalis priklauso 
visiems Amerikos lietuviams. 
Jie buvo dosnūs praėjusiais 
metais. Jų aukos daug padėjo 
Lietuvai. Jos padės ir 1991 
metais, kurie gali būti daug 
sunkesni , negu praėjusieji, 
stipriau spaudžiant Maskvos 
letenai. 

Skirkime stambesnę kalė
dinių dovanų dalį mūsų sesėms 
ir broliams Lietuvoje per „Do
vanos Lietuvai" fondą, kuris 
mūsų pagalba perduoda Lietu
vai. 

Br . J u o d e l i s 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

- Saul t Ste. M a n e , Ont . , 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė gruodžio 1 d. turėjo susi
rinkimą. Susirinkimui pirmi
ninkavo A. Vanagas, sekre
toriavo — V. Vainutis. Pra
nešimą padarė pirmininkas V. 
Kramilius. Naujon valdybon 
buvo išrinkti V. Kramilius, S. 
Vanagaitė-Cotė. A. Vanagienė, 
M. Duobienė ir L Genys. Revi
zijos komisiją sudaro V. Gold-
bergas, J. Malskis ir V. Vainu
tis. 

— Met inė Šv. Kaz imiero 
parapi jos šventė Winnipege, 
Man., buvo lapkričio 8-11 
dienomis parapijos salėje. Visi 
parapiečiai ir svečiai skubėjo 
linksmai praleisti laiką ir duoti 
uždarbio savo parapijai. 

— E d m o n t o n o LB apyl in
kės p i rm. dr. P. Klemka ir 
buvęs pirmininkas A. Duda-
ravičius dalyvavo Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninko Vyt. Landsbergio su
tikime Toronte. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
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Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60620 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo \a l nuo ° iki 7 \a! v ak 
w>štad ^ \ r iki 1 \a! d 
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