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Vytautas Landsbergis 
Washingtone 

Washingtonas. 1990 gruo
džio 17. (Gintė Damušytė — 
LIC) Šalia plačiau nuskambė
jusio susitikimo su prezidentu 
George Bush. Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis turėjo 
eilę kitų vertų dėmesio susiti
kimų. 

Jo dviejų dienų vizitas Wa-
shingtone prasidėjo su darbo 
posėdžiais Valstybės depar
tamente. Gruodžio 10 d., pirmo
jo pusdienio pusėje pirm. Lands
bergis, lydint Stasiui Lozorai
čiui, dalyvavo JAV Valstybės 
departamente surengtame pasi
tarime, kurį globojo pirmasis 
vicesekretor ius Lawrence 
Eagleburger. Ten pusantros va
landos kartu su Valstybės 
departamento pareigūnu Balti
jos šalims ir sovietų tautybių 
reikalams Paul Goble diskutavo 
JAV politiką ryšium su Baltijos 
šalimis Amerikos nusistatymą 
dėl galimo Kremliaus smurto 
panaudojimo prieš pabaltiečius 
bei Sovietų Sąjungos ateitį. Po 
pasitarimo, v icesekre tor ius 
Europos ir Kanados reikalams 
Raymond Seitz surengė iškil
mingus pietus besilankančiai 
Lietuvos delegacijai. 

Baltuosiuose r ū m u o s e 
Apie antrą valandą po pietų 

limuzinas su Lietuvos Respub
likos vėliavėle privežė V. Lands
bergį ir jį lydinčiuosius — 
patarėjus Šarūną Adomavičių, 
Ramūną Bogdoną, deputatą 
Arūną Degutį ir vertėją Viktorą 
Naką — prie Baltųjų rūmų, kur 
juos sutiko protokolo šefas 
ambasadorius Joseph Reed. Po 
keturiasdešimt minučių truku
sio pokalbio su prezidentu 
George Bush kabinete, pirm. 
Landsbergis išėjo į lauką, kur 
Baltųjų rūmų pievelėje padare 
trumpą pranešimą spaudai ir 
atsakinėjo į keliolikos kores
pondentų klausimus (apie tai 

Nereikėjo vertėjų 
Kaunas. (Elta) — visą savaitę 

Kaune vyko aštuntasis tarp
tautinis seminaras „Esperanto 
kalbos dėstymo metodikos klau
simai". Jo darbe dalyvavo espe
rantininkai iš Lietuvos. Latvi
jos, Estijos, Tarybų Sąjungos, 
Vengrijos, Bulgarijos, Lenkijos 
ir k i tų šalių, net iš tolimosios 
Pietų Korėjos. 

Vertėjų šiame seminare nepri
reikė — pranešimai buvo skai
tomi esperanto kalba. Buvo ap
tariami, kaip tobulinti esperan
to kalbos mokymą, versti į ją 
geriausius nacionalinių litera
tūrų kūrinius. 

Lietuvos esperantininkų są
jungos va ldyba seminaro 
dalyviams paruošė turiningą 
kultūrinę ir pažintinę prog
ramą. Jie aplankė su tarp
tautinės kalbo- t. ūrėjo Liuviko 
Zamenhofo gyvenimu susisi-
jusias vietas: namą senamiesty
je, kuriame gyveno jo uošvis 
verslininkas A. Zilbernikas, 
padėjęs išleisti pirmąjį esperan
to kalbos vadovėlį. Restauruoja
mame name įsikurs Lietuvos 
esperantininkų centras. Buvo 
padėta gėlių prie vieno žy
miausių Lietuvos esperanti
ninkų prelato Adomo Jakš
to-Dambrausko, prieš šimtmetį 
išleisto vieno pirmųjų pasauly
je esperanto vadovėlių — 
„Mokintuvės tarptautiškos kal
bos d ro Esperanto" — autoriaus 
kaoo. 

buvo pranešta anksčiau). 
Po susitikimo. Baltieji rūmai 

paskelbė pareiškimą, kad prez. 
Bush susi t iko su Lietuvos 
prez iden tu V y t a u t u Lands
bergiu. (Pareiškimo tekstas 
buvo atspausdintas gruodžio 12 
d.. Red.) 

Pare išk imas baigiasi šiuo 
teiginiu: „Prezidentas pabrėžė, 
kad JAV nori taikingo sprendi
mo Pabaltijo-TSRS klausimui ir 
išreiškė vil t į , kad sovietų 
valdžia konstruktyviai dirbs su 
Pabaltijo lyderiais, išvengdama 
grasinimų, bauginimų ar jėgos 
panaudojimo. 

Iš Baltųjų rūmų į Lietuvos pa 
siuntinybę pirm. Landsbergį 
l imuzine lydėjo Associated 
Press korespondentas Michael 
Putzel, buvęs Maskvos biuro 
vedėjas. AP žinių agentūra 
sekančią dieną paskelbė jo in
terviu, kuriame V. Landsbergis 
atskleidė, kad sovietai nuo 
sausio 1 d. ketina nutraukti 
maisto ir žaliavų tiekimą į 
Lietuvą. Nors maisto rezervai 
Lietuvoj kol kas didesni kaip 
TSRS, Landsbergis tvirtino, kad 
„padėtis gali žiemą labai su
žlugti, jei sovietai nutrauks visą 
aprūpinimą, įskaitant grūdus, 
naftą ir cukrų, kaip darė per 
blokadą. 

L ie tuvos pas iunt inybėje 
Tą vakarą į Lietuvos pasiun

tinybę, Stasio ir Danielės Lozo
raičių kvietimu, į diplomatinį 
priėmimą sugūžėjo apie pusant
ro šimto svečių, jų tarpe HUD 
(Housing and Urban Develop-
ment^ sekretorius Jack Kemp su 
žmona. Veteranų departamento 
sekretorius Edward Denvinski, 
kongresmenai Christopher Cox 
(R-CA) ir Jim Leach (R-IA), 
ambasadų. Valstybės depar
tamento , JAV Kongreso ir 
įvairių fondų-visuomeninių 
organizacijų atstovai. Priėmi
mui užsibaigus, ponai Landsber
giai pasiuntinybėje privačiai 
vakarieniavo su eile Amerikos 
lietuvių veikėjų. Tą vakarą 
C h r i s t i a n Science Monitor 
World Radio įrašė interviu su 
pirm. Landsbergiu, kuris sekan
čią dieną buvo pakartotinai 
transliuojamas per tarptautinį 
radijo tinklą. 

S u redaktor ia i s 
Antradienio rytą nuo 8-9:30 

vai. Mayflovver viešbutyje su
ruoštuose pusryčiuose pirm. 
Landsbergis prabilo apie poli
tinę padėti Lietuvoj į apie 
dešimt kviestų redaktorių-ap-
žvalgininkų iš „The New York 
Times", „The Wall Street Jour
nal". „The Washington Post", 
„U.S. News and VVorld Report" 
ir k t . Susirinkusius domino 
pirm. Landsbergio pokalbis su 
prez. Bushu. maisto padėtis 
Pabaltijo kraštuose, Gorbačiovo 
peršama sąjunginė sutartis, Pa
baltijo santykiai su Jelcinu, 
karinės jėgos ir prezidentinio 
valdymo grėsmė Lietuvai bei 
kruvinos revoliucijos galimu
mas Sovietų Sąjungoj. Pirm 
Landsbergis savo žodyje aptarė 
sunkumus kelyje į derybas, ku
rias sąmoningai blokuoja TSRS. 

Pabaltijo vyriausybės 
kreipėsi į Europos Bendruomenę 

JAV prezidentas George Bush 1990 metų gruodžio 10 dieną prieme Lietuvos Respublikos 
prezidentą Vytautą Landsbergį save kabinete 

Oficiali Baltųjų rūmų nuotrauka 

Kad tik nepakenktų 
Gorbačiovui 
Rusijoje bado nebus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Vilnius. — Praėjusį penk 
tadienį ..Amerikos balso" lai
doje girdėjome pranešimą, jog 
Pabaltijo vyriausybės kreipėsi į 
Europos Bendruomenę, prašy
damos padėti reformuoti tų 
kraš tų ekonomiją ir įjungti jas 
į Europos ir pasaulio ekonomiją. 
Kreipimasis buvo {teiktas Euro
pos Bendruomenės konferenci 
jai Romoje, kuri ten posėdžiavo 
praėjusį savaitgalį. J is buvo 
pas i rašytas Estijos sostinėje 
Taline praėjusį penktadienį. 

Šį dokumentą pasirašė Estijos 
prezidentas Edgar Savissar. 
Latvijos minis ter ių tarybos 
p i r m . Iva r s G o d m a n i s ir 
Lietuvos ministerė pirm. Ka
zimiera Prunskienė. J ie savo 
respublikų vardu priminė Euro
pos Bendruomenės valstybių 
atstovams tą faktą, jog daugelis 
pasaulio kraštų laikosi nepripa 
žinimo politikos, kai Pabaltijo 
valstybes smurtu prisijungė So
vietų Sąjunga ir atkreipė dėme 

sį į sunkią padėtį per 50 okupa
cijos metų , nes Pabalti jo 
va ls tvbes buvo pr ivers tos 
jungtis į sovietų ekonominę ir 
politinę sistemą Jie pareiškė 
norą kaip galima anksčiau su 
EB pagalba performuoti savo 
ekonomiją į laisvo verslo 
ekonomiją ir kad tuo būdu 
galėtų būti yungti į pasaulinę 
ekonomiją. Jie prašo Europos 
Bendruomenės vyriausybės pa
dėti Estijai. Latvijai ir Lietuvai 
su pol i t ine , ekonomine ir 
kultūrine pagalba. Jie taip pat 
pastebėjo, jog parama, teikiama 
per Sovietu Sąjungą. Pabaltijo 
valstybėms yra nepriimtina. 

Pabal t i jo vasltybėms ne
trūksta maisto produktų, bet 
trūksta įrankių, instrumentų ir 
naujos technikos sistemos. Savo 
raštą jie baigia pareiškimu, jog, 
jei tokią pagalbą gautų, tai Pa
baltijo respublikos galėtų būti 
Europos kraštų ištikimi partne
riai. 

— Sovietų prez M. Gor
bačiovas, kalbėdamas Liaudies 
deputatų kongrese, pasakė, kad 
visose respublikose būtų pra
vestas referendumas dėl nau 
josios jo siūlomos sutarties. 
Sovietų deputatų kongresas 
prasidėjo pirmadienį ir tęsis 10 
dienu 

Wasb ing tonas . Busho admi
nistracijos oficialūs pareigūnai 
nesutaria, kaip reaguoti į kas
dien didėjantį pavojų, kad So
vietų prez. M. Gorbačiovas pa
naudos kariuomenės pajėgas, 
kad galėtų išlaikyti nedaloma 
Sovietų Sąjungą savo kontro
lėje. 

Administracija galvojanti, 
kaip rašo NYT korespondentas 
R. F r i edman , jog re ikė tų 
pasiųsti medicinos reikmenų į 
Maskvą padėt i Sovietams, 
tačiau nemano, kad galėtų kuo 
nors daugiau padėti šiuo metu. 
kad Gorbačiovas galėtų stabili
zuoti įvykius krašto viduje. 
Nežiūrint aliarmuojančių pra
nešimų, Washingtonas netiki, 
kad Sovietų Sąjungoje būtų 
badas šią žiemą. Ten nėra mais
to pagaminimo problemos, bet jo 
paskirstymo, ir šiuo atveju 
Amerika negalinti niekuo padė
ti, nes tai yra grynai jau Sovietų 
vidaus reikalas, kaip reikia 
susitvarkyti „savo kieme". 

Pasi t ikėj imo k laus imas 
Šie oficialūs asmenys mūsų 

vyriausybėje tačiau despera
tiškai nori, kad Gorbačiovas 
išliktų vyriausybėje, nes jis esąs 
g e r a s p a r t n e r i s daug kur 
įskaitant apsiginklavimo suma
žinimą, o ypač Irako krizes 
klausimus, nes balsuoja kartu 
su Amerika Jungtinėse Tauto
se. Tačiau tie patys pareigūnai 
sako. .jog investuoti daugiau į 
Sovietų ekonomiją, kol dar nėra 
rimtos laisvo verslo ekonomijos, 
būtų pinigų išmetimas į van
denį". Tačiau tebėra nusista
tymas —jokiu būdu nepakenkti 
Gorbačiovo vedamai politikai. 
tad iš to išplaukia ir šalti ryšiai 
su Sovietų respublikomis. 

Vada i ne reagavo 
„Mes nenorime, kad Gorba

čiovas būtų išjungtas, tačiau 
matome, kad jo galimybės mažė
ja", pasakė šiam žurnalistui 
aukštas Washingtone pareigū
nas , pap rašęs nerašy t i jo 
pavardės. Jei Gorbačiovas pa 
naudotų tikrai prievartą res
publikose, tai rimtai pakenktų 
administracijos ryšiams su 
Maskva, o to nenorima, nes dar 
reikalingas Maskvos bendra
darbiavimas Irako reikaluose. 
Susirūpinimas kilo, kai Sovietų 
Gynybos ministeris Jazovas pa
skelbė įsakymą, naudoti kari
ne iėea m*ieš atsiskiriančias 

respublikas. Administracija — 
prez. Bushas, Valstybe^ sekr. 
Bakeris, Gynybos sek Cheney 
ir kiti vyresnieji pareigūnai esą 
taip giliai užsiėmę Irano krizės 
reikalais, kad net neragavo į 
Sovietų maršalo Jazov* perskai
tytą Gorbačiovo įsakymą naudo
ti ginklus „sutvarkyti respub
likoms". 

Rusijos svarbumas 
Bet administacijos pareigūnai 

sako, jog bado Sovietų Sąjungoje 
nebus. Taip pat reikia atsimin
ti, kad Rusijos respublika nepra
šo pagalbos maistu, o Rusijos 
vadovybė kontroliuojanti savo 
respubliką. Valstybės depar
tamento atstovas pasakęs, jog 
kasdien sekami jvykiai ir stu
dijuojami galimi kontaktai su 
respublikomis, tačiau nėra 
planų, kad galėtų būti užmegzti 
tiesioginiai diplomatiniai ryšiai 
su Sovietų respublikomis. 

Paskirtos tautinės 
premijos 

Vilnius. — Eito- pranešimu, 
čia įvyko Lietuvos tautinių 
literatūros, meno ir architektū
ros premijų kom. ?*>to posėdis, 
kuris paskyrė premijas. Komp. 
Juliui Juzeliūnui paskirta tauti
nė premija už simfoniją Nr. 5 
„Lygumų giesme, 
chorui ir kamerini. 
Kaziui Napoleonu 

. mergaičių 
m orkestrui. 
Kitkauskui 

už monografiją ..Vilniaus pilys 
(statyba ir arch '. -;tūra)", Ro
mualdui Požersk, :; už fotogra
fijų kolekcijas . .At la ida i" 
(1974-1989), „Atm.nties sodai" 
(1976-1989) ir 'askutinieji 
namai" (1983-19*7), Algirdui 
Steponavičiui už iliustracijas P. 
Cvirkos knygai „Vmuno šalies 
pasakos" ir Zita: Žemaitytei 
paskirta tautir.t premija už 
monografijas ..'• įginas Šep-
ka" ir „Pauliu- (^alaunė". 

— Lenkijos nktasis pre 
zidentas Lech \V a.esa paparaše 
gerai žinomą So!; iirumc veikė
ją, advokatą Jan I »;szewski būti 
naujuoju įlenki * ministeriu 
pirmininku ir sudalyti naują 
vy« iausybe. 

— Alžirijofc prez C. Benjedid 
atvyko pas Irakr prez. Hussei-
ną tartis Persų ; ankos krizės 
klausimais. 

— Indianos valstijoje, netoli 
Lafayette miestelio, sekma
dienį, tuoj po vidurnakčio, įvyko 
žemes drebėjimas, kuris Rich-
terio skalėįe buvo pažymėtas 3.0 
stiprumu. Drebėjo lentynos ir 
namų sienos gal kokias 5 ar 10 
sekundžių, bet didesnių nuosto
lių nepadaryta. 

— Washingtone prez. Bushas 
nominavo buvusį Tennessee 
valstijos gubernatorių Lamar 
Alexander Švietimo departa
mento sekretoriumi. Jį turės 
patvirtinti Senatas. Kadaise jis 
yra dirbęs kaip laikraščio repor
teris savo valstijoje. 

— Tau t inė Meno komisija 
labai sumaž ino f inans ine 
paramą valstijoms.kurios skirs
to pinigus įvairioms meno orga
nizacijoms. 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas gavo laišką iš trijų 
demokratų senatorių, kurie nori 
žinoti, k a i p buvo sovietų 
raketomis nušautas Korėjos lėk
tuvas su 269 žmonėmis. Jame 
buvo ir 63 amerikiečiai, įskai
tant ir kongr. Larry Mac-
Donald. Lėktuvas nukrito 1983 
m. rugsėjo l d. į Sachalino salas. 
Senatoriai Nunn. Levin ir Ken-
nedy nori žinoti, ar buvo rastos 
lėktuvo skeveldros, žmonių 
palaikai ir koks įgulos likimas. 

— M i u n c h e n e „Laisvės radi
jas" pranešė, jog Donbas regi
one sus iorganizavo naujas 
sąjūdis, kuris apima visą Do-
netsko srit i, siekiąs atsiskyrimo 
nuo Ukrainos Jame dalyvauja 
rusų tautybės žmones. 

— Haiti valstybės prezidentu 
buvo išrinktas salezietis kun. 
Jean-Bertrand Aristide, gavęs 
pirmą kar ta įvykusiuose lais 
vuose rinkimuose 70.6^ balsų. 
Jis savo rinkiminėse kalbose 
pasisakė už vargšus neturtin
guosius žmones, kurie jį laiko 
savo draugu. Prieš u pralaimėjo 
buvęs Pasaulinio banko ekono
mistas Mari Bazin. Aristide dėl 
savo politinės veiklos buvo 
suspenduotas iš saleziečių 
ordino. 

— Kolumbijoje kairieji par 
tizanai sunaikino lėktuvą ir už
mušė 25 žmones praėjusį šešta
dienį, kai jie užėmė mažą aero
uostą p r i e Vil la Garzon 
miestelio. 

— Etiopijoje ir Sudane dešim 
čiai milijonų žmonių gresia 
badas, jei pasaulis nepadės savo 
maisto ištekliais, praneša Lon 
dono soauda. 

Nesiruošia pasitraukti 
T a l i n a s . - Baltija — Elta 

praneša, jog Interjudėjimo pa
stangomis su Tarybų Sąjungos 
ginkluotųjų pajėgų pagalba pro
jektuojamas ir bns kuriamas 
Estijos Respublikos teritorijoje 
a l t e r n a t y v i n i s televizi jos 
t inklas . Televizijos siųstuvu 
t i nk l ą n u m a t o m a išdestvti 
respublikos šiaurės rytuose, 
rusų kalba kalbančių žmonių 
kompaktiško gyvenimo vietose, 
ta ip pat pietuose — Volgos 
miesto rajone. Kaip sužinota, 
televizijos t inklas sk inamas 
interjudėjimo programoms — 
maždaug pustrečios valandos 
per parą ir centrines televizijos 
programoms transliuoti. „Pa
matas alternatyvinės televizijos 
t inklui sukurti — pranešė Esti

jos Respublikos ryšiu ministras 
tomas Symera. — TSRS gink 
luotųju pajėgų ryšių viršininko 
sprendimas". Turima žinių . 
kad projektavimas netrukus 
bus baigtas ir kariai pradės 
statybą. Mat televizijos siųs
tuvai bus įrengti ir dirbs Esti
joje dislokuotu kariniu dalių 
teri torijoje Nuo šių metų 
rugpjūčio pabaigos iš vienos 
k a r i n e s da l ies teri torijos, 
esančios maždaug už trisdešimt 
kilometrų nuo Talino, savo lai
das transliuoja piratiška inter
judėjimo radijo stotis, pasiva
dinusi ..Nadežda". tai yra sklei 
džia savo ideologiją „masėms", 
kartais ir dezinformuoja gyven
tojus. Viena iš tokių interju
dėjimo „ančių" buvo respubliko 
je paskleistas gandas, kad Esti
joje netrukus bus nutrauktas 
centrines televizijos programų 
tiansliavimas. 

Lamar Alexander, Tennessee urn 
versiteto prezidentas, nominuotas 
naujuoju Švietimo departamento sek 
retonumi 

— Ukra in ieč ių žinių agen 
tūra , kuri yra Londone, pra 
neša, jog paskutiniu metu la 
bai sustiprėjo veikla Ukrainoje 
už nepriklausomybę. Jų sąjūdis 
jteikė laišką žmogaus teisių 
konferencijoje Kopenhagoje, 
prašydami, kad butų priimti į ta 
sąjungą ir išskirti iš Sovietų 
delegacijos. 

— Costa Ricos prez. Rafael 
Calderon. pradedamas savo kai 
bą Centro Amerikos valstybių 
prezidentų pasitarimą, išgyrė 
prezidentą Bushą už pasiūlymą 
suorganizuoti laisvą prekybą be 
didelių muitų Lotynų kraštuose 

Rusija už sutartį 
Maskva . Reuteno praneši 

m u Rusijos Federalinės Res
publikos prez Boris Jelcinas 
kalbėjo rusų parlamente, kad 
Rusija turbūt pasirašvs nauja 
ją „unijos sutarį". bet įspėjo 
prezidentą M. Gorbačiovą ne
versti kitu respublikų, kadangi 
gali įvykti riaušės ir kraujo pra 
liejimas, h* pasiūlė sudaryti 
ekonomines sutartis atskirai, 
kaip pirma žingsnį išlaikyti są
jungai Gorbačiovas labai spau 
džia respublikas, kad dar šiemet 
būtų pasirašyti pasilikimo do
kumentai. Bet Jelcinui atsaky 
damas KGB viršininkas Vladi
miras Knučchovas per televiziją 
pasakė, JOK prez. Gorbačiovo ;sa-
kymu saugumas „panaudos vi 
sas galimas ir turimas jėgas", 
kad išlaikytų Sovietu Sąjungą 
nuo subyrėjimo 

KALENDORIUS 

Gruodž io 19 d.: Darijus. Ri 
mantė. Nemezijus, Rufas, Ur
bonas. Viola 

G r u o d ž i o 20 d.: Teofilis. 
Atala. I)ovik>, Gra/vile. Neriui 
das. 
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Saule teka 7:13, leidžiasi 4:22. 
Temperatūra dieną 35 1 . 
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SVEIKINAME 
Mielos Sesės ir Broliai, 

Šv. Kalėdos tejungia mus visus - gyvenančius įvairiuose 
pasaulio kraštuose ir Tėvynėje Lietuvoje. Sėsdami prie kūčių stalo 
prisiminkime vieni kitus, nes esame tos pačios lietuviškos skautiškos 
šeimos nariai ir mūsų meilė teplaukia vienų kitiems. 

Sutikdami Naujuosius Metus ryžkimės pagyvinti skautišką 
veiklą ir daugiau dirbti Lietuvos laisvinimui ir jos gerovei. 

Budėkime! 
vji. fU. Petras Molis 

LSS Tarybos pirmininkas 
* 

Brangūs Seses ir Broliai, 
Širdingi sveikinimai šv. Kalėdų proga! 
Kas besirinktų prie Kūčių stalo - tebūnie tai brangiausia 

dovana! Tuščia lėkštė tiems, kurie negali ar nebegali būti kartu, 
tebūnie puošta rinkiniu gražiausių prisiminimų. Ryžtas tesėti 
gražesniam rytojui teblykčioja eglutės švieselių žaisme! 

Naujieji Metai savo gausybės ragu tepapila Jums laimes, 
džiaugsmo ir siekių artumą! Skautiškas rankų ratas besiplečiąs 
tebūnie... ir tamprus! 

Budėkime! 
vs tn Stefa Gedgaudienė 
LS Vyriausia Skautininke 

ir 
LS Seserijos Vadija• 

Kalėdų šventėms ir Naujiesiems Metams artėjant, LS Brolijos 
vardu sveikinu seses ir brolius Lietuvoje ir visame laisvajame 
pasaulyje. Linkiu visiems linksmų ir laimingų švenčių. 

Pradedant naują 3-jų metų veiklos ratą, kviečiu visus vadovus 
ryžtingai jungtis į mūsų jaunųjų sesių ir brolių lietuviškai skautiško 
auklėjimo darbą Atgimstant Lietuvai mūsų darbai tampa dar 
reikšmingesni, pareigos atsakingesnės. 45-rius metus išeivijoje sva
jojome apie Lietuvos nepriklausomybę. Stengėmės išlaikyti lietuvių 
kalbą, puoselėti papročius. Tikėdami, kad Lietuva greit bus pilnai 
išsivadavusi, o mūsų bendravimas su skautais Tėvynėje platesnis 
ir artimesnis, privalome skautaujančius mūsų brolius ir seses 
mokyti savo tautinio paveldo, kad visi taptume viena artima 
skautiška šeima. 

Budėkime 
vs Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias Skautininkas 

„Kernavės" tunto sesės linki visiems linksmų Kalėdų. 
Nuotr J . Tamula ič io 

GERAS VADOVAS 

SAUDI ARABIJOS DYKUMOSE 
NEPAMIRŠTA „LITUANICOS" 

JAV karinių dalinių Desert Man reikia pagalbos. Ar 
Shield tarnyboje Saudi Ara- galėtum atsiųsti visus patyrimo 
bijoję yra ir Amerikos lietuvių laipsnių egzamino lapus, skautų 
karių. Jų tarpe čikagiškis l s t ir prityrusių, kad mano planas 
Lt. Tomas Dundzila — „Li- apimtų visą veiklą, kad per 
tuanicos" tunto skautas vytis ir daug nenutolčiau nuo pro-
,,Miško brolis". gramos? Specialybių sąrašas 

Leitenantas Tomas Dundzila irgi būtų naudingas, 
šiuo metu yra bataliono vado Planą noriu paruošti iki 1991 
adjutantas 101-je Air Borne m. kovo mėnesio. Jums peržiū-
divizijoje. Tomas yra baigęs rėjus ir patarus galima būtų pa-
daug ištvermės reikalaujančią, skelbti 1991 m. vasarą ir veiklą 
šešias savaites gamtoje trun- pradėti tą ruden}. 
kančią šaulių mokyklą , Lauksiu patyrimo laipsnių, 
džiunglių karo mokyklą, užsi- egzaminų lapų ir specialybių 
tarnavęs patyrusio pėstininko sąrašo. Ačiū! 

Šv. Kalėdų džiaugsmas ir Naujųjų Metų viltis telydi Jus, Jūsų 
šeimas ir artimuosius čia, Tėvynėje ir plačiame pasaulyje. Savo 
jėgas ir darbus aukokime Tėvynės laisvinimui ir skautiškos idėjos 
plėtojimui. 

Ad meliorem! 
fil. v.s. Danutė Eidukienė 

Akademinio Skautų Sąjūdžio pirmininkė 
ir Vadija 

m 

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų visiems Vydūno 
Jaunimo fondo rėmėjams ir aukotojams. 

fU. L. Maskoliūnas 
Vydūno Jaunimo fondo 

Tarybos pirmininkas 
fil. V. P. Mikūnas 

VJF valdybos pirmininkas 
* 

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus lietuvių 
jūrinės skautuos brolius ir seses laisvajame pasaulyje ir laisvei 
atgimstančioje Tėvynėje. 

LSS jūrų skautininkų,-ių „Grandis" 

Kalėdų džiaugsmas ir ramybė telydi seses ir brolius 
skautiškuoju keliu žygiuojančius Tėvynėje ir išeivijoje. Bendri 
siekiai, viltys ir idėja testiprina tarpusavio ryšius ir skatina dar
bams tarnaujant Dievui, Tėvynei ir artimui. 

I^aimingų. šviesių, meile ir pasitikėjimu pagristų 1991-jų metų' 
j.v.s. Irena Regienė 

..Skautybės kelio" redaktorė 

SVEIKINIMAI IŠ LIETUVOS 

Visas Seses ir Brolius telydi Šv. Kalėdų džiaugsmas ir Naujųjų 
Metų laimė! 

Lietuvos Skaučių Seserijos vardu. 
v.s. Alina Dvoreekienė 

Vvriausia skautininke 

Nuoširdžiausi linkėjimai šv. Kalėdų proga Tebūna tai ramios. 
Šiltos ir sočios šventės visiems! O mūsų ramybė, šilima ir sotumas 
labai problematiškos, bet mes ištversim vardan tos Lietuvos. 

Geriausių ir gražiausių švenčių! 
s. fU. Koletta Jurskienė 

LS Seserijos Garbės gynėja 

ženklą. Paskutinius dvejus 
metus jis buvo įvertintas prana-
šiausiu le i tenantu savo 
batalione. 

Tomas palaiko nuolatinius ko-
respondencinius ryšius su drau
gais ir artimaisiais JA V-se. Čia 
spausdiname du jo laiškus, rašy
tus LSS Vyriausiam skauti
ninkui vs Gediminui Deveikiui. . 
Laiškuose a ts ispindi jo 
nuotaikos ir mintys, kuriose j 
svarbi vieta skiriama „Lituani-
cos" tuntui ir lietuviškai skau-
tybei. Tomas rašo: 

Mielas Broli Gediminai, 

Sveikinu Jus iš Saudi Ara
bijos su gera skautiška nuo
taika. Rašau skautiškais reika
lais. Jeigu gali perduoti šį laišką 
ps. Robertui V i tu i , b ū s i u 
dėkingas. 

Dykumoje daug laisvalaikio, 
įprasti užsiėmimai, pvz. skaityti 
knygas, rašyti laiškus, žaisti 
šachmatais nusibosta. Esu 
n u t a r ę s grįžti į civilinį 
gyvenimą po šios kelionės. 
Norėčiau būti draugininkas 
grįžęs į Chicagą, jei būtų 
įmanoma. Būtų įdomu grįžti į 
miško Brolių draugovę, arba 
vadovauti skautų ar prityrusių 
skautų draugovei (iki 25 metui 
Norėčiau paruošti drausmingą, 
aukštos kokybės, susigyvenusią 
draugovę 1993 metų Jubiliejinei 
stovyklai Lietuvoje. 

Pradedu ruošti planą, kuris 
apimtų veiklą no 1991 m. 
rudenio iki 1993 m. stovyklos. 
Iš pradžių pradėčiau net su 5 
skauta is . Paskelbęs viešai 
planą, ir pradėjęs agresyvią 
veiklą, manau, kad skautų 
skaičius kiltų iki tos pilnos 25 
asmenų draugovės. 1991-1992 
metai būtų . pamato statybos" 
metai. 1992-1993 metais skau
tus reikėtų tik „paaštrinti", kad 
galėtų garbingai atstovauti 
„Lituanicos" tuntui Lietuvoje. 

Taip, kaip M. L. King — „I 
have a dream"... 

Budėkime! 
Tomas 

tos . 

Kad nepulčiau į neviltį — pla
nuoju, skaitau, rašau, juokauju, 
net mokausi statistikos (iš nau
jo). Paskaitęs apie Sibiro sąžinės 
kalinius, pradedu juos suprasti. 
Vis dėl to, nemanau, kad mane 
laimė prakeikė, kad Dievas 
apleido. Čia mano pasirinktas 
kelias. Negaliu skųstis. 

Tie,kurie stojo į kariuomenę 
arba rezervus, kad gautų „GI 
Bill", save apgaudinėjo. Jų klai
da, ne valdžios. Ar valdžia gerai, 
protingai elgiasi, tai kitas klau
simas. 

Vanduo pakenčiamas. Mais
tas ne naminis. Šilta (čia jau 
ruduo, tai nėra karšta), vėjas 
pusto smėlį, yra gyvačių ir t.t. 
„So what?!" Mes kareiviai! 

įsitikinęs, kad sveikas grįšiu 
į namus. Ūpas geras. 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S . C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chtcago 
Tol. (1-312) 434-5849 (veikia 24 va i ) 

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

Kato. (1-312) 735-4477; 
Raz (706)246-0067; arba (708)246-6551 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BUILDING 

6449 So. Piriaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. 8. GLEVECKAS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. M . !?0») 422-0101 
Valandos pagal sus-tanmą 

Pirma 3 v p p - 7 v v antra 12 30-3 v p p 
l-eod uždaryta . ketvd 1-3 vpp pen*td 

•r šešta 9 v < -12 v p p 

6132 S. Kaazl* Ava. , Chicago 
1-312) 925-2670 arba (1-312) 499-4441 

OR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaaki Road. 
Tai. (1-312) 589 2802 

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

Reikalui esam atvažiuoja >r Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai parpi suvtarimą 

Australijoje 3,000 metrų gyly
je atrasta didžiulė požeminė 
jūra. 

Cardiac Diagnosis . Ltd 
Marquette Medica l Bu i ld ing 

6132 S Kedz ie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

Namų ( 7 M ) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kotfzla, Chtcago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tat. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 5. Robarta Rd.. Hickory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (709) 595-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

Paloa Vlalon Cantar. 7152 W. 127tti St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (700)44«-1777 

Sveikinimai iš Saudi Arabijos dykumų -
brolius ir seses Amerikoje ir Lietuvoje. 

Mielas Broli Gediminai, 

Viskas gerai sekasi, nors nusi
bosta čia laukti. Dar neaišku, ko 
laukiam. Ar mes pulsim Iraką, 
ar grįšim j namus? Daug gandu 
girdim. Reikia kantrybės. Kol 
kas tos kantrybės nepritrūko. 

Jau pergyvenau visą emocinę 
skalę (emotion spectrum). Grei
tai susiformavo gyvenimo filo
sofija. Tikėjimas sustiprėjo ir 
tuo pat laiku susilpnėjo. Neno
riu gaišinti laiko, nes gan ilgai 
reikėtų aiškintis. Esu ramus. 
Neturiu pasirinkimo. Esu kaip 
„įkalintas", bet viltys nepalauž-

l s t Lt. Tomas Dundzila sveikina 

Iki pasimatymo. 
Budėkime! 

Tomas 

Tai. kabinato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So SOtrt Ava.. Cicaro 

Kasdien i iki 8 vai vak 
•šskyrus treč šeši 12 >k' 4 vai popiet 

J O N A S V . P R ' i N S K I S , M . D . 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
She'man :iqomne. E'gin. IL 

Tai. 705-854-1050 
Skamhinti galima 24 vai 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — P L A U Č I Ų L IGOS 

4 7 0 0 W. SS S t . 
Oak L a m . IL 8 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tol. 7 0 5 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

Mielus brolius, seses ir tėvelius 

sveikiname linkėdami linksmų Kalėdų ir laimingų 1991-jų 
metų — sveikatos ir sėkmės asmeniškame gyvenime ir skautiškoje 
veikloje. 

Budėkime! 
..Aušros Vartų" skaučių tuntas 

..Kernavės' skaučių tuntas 
„Lituanicos" skaučių tuntas 

„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
Chicagos skautinmkių draugovė 

Chicaaos skautininkui-n Rnmonė 

Sveikiname leitenantą Tomą 
Dundzila ir ki tus lietuvius 
k a r i u s . Didžiuojamės jais! 
Linkime ištvermės ir greito lai
mingo grįžimo į JAV-es. Kalėdų 
šventėse mūsų mintys su jais. 
Prisimename juos savo maldose, 
o Kūčių vakare juos primins 
tuščia kėdė prie stalo ir viltys. 
kad 1991-jų pirmosios dienos 
grąžins juos į mūsų tarpą. 

„Skautybės kelias" ragina 
visus parašyti laiškelį „Desert 
Shield" kar iams. O Tomui 
rašykime adresuodami: 

Tomas Dundzila 
HHC-1 502 INF REGT 

2 BDE. 101 ABN DIV f AASLT) 
APO, NY 09309 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5750 Arehor Avo. 

(6 blokai i vakarus nuo Ctcero Ave | 
Valandos paca' su^anmą 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Mlchloan Ava.. Svita 324 ir 
5635 S. PulMkl Rd., Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justica. IL 

Tol. (1-312) 565-2950 peikia 24 vai 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
VEOICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Strsat 

Kabinato tai. (1-312) 737-1168: 
Razld. (705)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LiGOS 

2454 W. 71 at Straot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ) G Y D Y T O J A 

10442 W . C o r m a k R d . 
W a s t c h « * t o r , I L 6 0 1 5 3 

Tol . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2655 W. 63rd Straot 

Vai ant? 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabinato tol. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 445-5545 

Kab. tai. (1-312) 585-0345: 
Raz. (1-312)778-5533 

D R . Ff A N C I S M A Ž E I K A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal SuS'tar'mą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6 penki 10-12. 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (705) 4424297 

VIOAS J. NEMICKAS, M.O. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodsta Ava., 
Chicago. IN. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

Kalbame iietuviškai 
6165 S. Arehor Avo. (prie Anstin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 555-7755 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L I G O S 
Good Samarttan Modteal Cantar-

Waa>Ofvajto Campm 
1020 E. Ogdon A v a . . Sutta 310. 

NaporvMo IL 50553 
Tol. 1 705-527-0090 

Valar>dos pagal susitarimą 

Kato. tol. (1-312) 595-3155; 
Mam»| (705) 351-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W u t 63rd Straot 
Vai ptrm antr . ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

I '. 



Mokyklose, 

UGDANT 
ATSAKOMYBĖS 

JAUSMĄ 

PARAŠAI DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
Naujas į rašas Guinesso knygoje 

Kadangi ir mūsų išeivijos jau
nimas daugiausia pereina per 
eilines amerikietiška? mokyk
las, įdomu užmesti žvilgsnį į ten 
vyraujančias nuotaikas. Juk ten 
auga ateinanti karta, kuri stos 
į mūsų vietą. Dabar vietos spau
doje labai dažnai matome 
s t ra ipsn ius , i škel iančius 
mokymo sistemos trūkumus, 
ieškant to priežasčių, ypač pa
brėžiant pirminėse aukštesnio 
mokslo mokyklose beveik visuo
tinį Azijos kilmės jaunuolių 
vyravimą svarbiausiose mokslo 
šakose, kaip matematikoje, 
fizikoje, svetimose kalbose, 
netgi geografijoje, kuri čia pra 
dinėse mokyklose visai nemo
koma, o ir vidurinėse gana 
mažai, daugiausia apie pačios 
Amerikos žemėlapį. 

Kokia būtų tokių išdavų prie
žastis? Užsimenama, kad tai 
gali glūdėti šeimų suirimuose, 
linksmybių, sporto perdėtame 
garbinime, betgi mažai arba 
visai neka lbama apie 
auklėjimą, kaip tokį, apie elgesį 
namuose ir viešumoje, apie 
atsižvelgimą į kitą asmenį ir at
sakomybę už savo veiksmus. 
Kaipgi mokysi tokius dalykus, 
kai jaunuolis, parėjęs namo ar 
ir nuo ankstyvos vaikystės 
užpilamas pigių juokų vaidi
nimais televizijoje, elgesio nor
momis, kurios yra visiškai 
nepriimtinos kituose kraštuose 
Vaipymasis, grimasos, neman-
dangus atsikirtimai juk yra kas
dieninė duona, nuo pat ryto grū
dami vadinamose vaikų pro
gramose, kol tėvai dar patogiai 
miega be jokio rūpestėlio. Pro
gramų tikslas yra ne pamokyti, 
bet prajuokinti. 

Dabar t in is susirūpinimas 
menku studentijos žinių lygiu 
toli gražu nebando gilintis į 
priežastis, o tik ieško nauju 
kelių pasiekti jauno žmogaus 
pasaulį, tvir t indami ir įro
dinėdami, kad tuo keliu einant 
gerų ir gerai apmokamų darbu 
didžioji dalis teks tiems darbš
tiems kitataučiams. Didelė jų 
dalis išsiveš tas žinias į savo 
kilmės kraštus ir ten panaudos 
savo išsilavinimą, drauge išsi
nešdami ir neblogą supratimą, 
ka ip n u k o n k u r u o t i viena
dienius amerikiečius. 

Auklėj imas neprasideda 
univers i te te , j is prasideda 
namie . J e i va ikui viskas 
gal ima, jei jau pradinėse 
mokyklose vaikams paaiškėja, 
kad savo vadinamoms knygų 
spintelėms mokyklose jie vieni 
teturi raktus ir joks mokyklos 
viršininkas negali patikrinti 
tokių spintelių turinį, net jei ir 
būtų įtarimas, ypač juodųjų 
tarpe, kad ten gali būti ir narko
tikai, ir ginklai, tai ko jis turėtų 
bijoti ten visa tai laikyti arba 
sau, arba pardavimui kitiems? 

Būdama mokytoja tokiose mo
kyklose jau daugelį metų vis 
dar pasijuntu nejaukiai eidama 
pro besiglamonėjančias pen
kiolikmečių poreles, ir tai dargi 
tokiu s t i l iumi, kokias gal 

matytume t ik vidurnakčio ki
nuose. O čia mokytojas eina 
toliau net nemirktelėjęs. Laisvė 
ir mada aukščiausios vertės 
žodžiai. 

Spaudoje verkšlenama, kad 
klinikos pilnos jaunų žmonių su 
dabar garsia mirtina „aids" 
liga, o mokyklos dabar jau turi 
atskirą kambarį su žaislais ir 
prižiūrėtoja į mokyklą atei
nančių j aunų motinų kūdi
kiams. Niekas nekalba apie 
tėvų atsakomybę; tai dabar yra 
kasdieninis reiškinys. Ieškoma 
priemonių tokioms motinėlėms 
padėti, kai jau viskas post fac-
tum, bet niekas neskaitomas at
sakingu už naštą, uždėtą ant 
mokyklų, taigi mokesčių mokė
tojų pečių. Čia reikalinga ne tik 
tokioms pagalba. Siūloma 
mokyklose jauniems vyrukams 
išdavinėti prietaisus, apsaugo 
jančius mergelę nuo nėštumo. 
Tik „society", taigi visuomenė, 
už tai atsakinga, ne patys 
asmenvs. 

Jaunimas šiame krašte ne tik 
neturi supratimo apie atsako
mybę, bet neturi ir ateities 
vizijų, išskyrus praturtėjimą. 
Sakoma, kad Amerikoje išlai
dumas j au pakilo dvigubai 
daugiau, negu uždarbiai, viskas 
perkama skolon, o tuo naudojasi 
bankai ir daugelis nesąžiningų 
bankininkų. Čia dabar irgi 
iškeliama atsakingumo stoka ar 
bent jo supratimas^, Žmonėse 
kyla panika ir susirūpinimas 
ateitimi, bet jis jokiu būdu 
neperduodamas savo vaikams, 
ku r i ems dar vis viskas 
leidžiama. 

Retkarčiais pasigirsta balsai 
apie atsakomybę už gamtos 
užteršimą, šiukšlių kalnus, bet 
senatoriams sunku sutvarkyti 
produktų gamintojus, naujų 

•• venviečių netinkamose vie 
tovėse statybininkus, kada tie 
pinigais remia jų kandidatūrą į 
valdžią. Ranka ranką plauna, 
sakydavome ir namie, bet šiais 
laikais čia dalykai kitaip net ir 
nesuprantami. Kokį jaunimą 
augina tie penki senatoriai, pa
gaut i nešvariuose bankų 
tvarkymo reikaluose, kokius 
moralės dėsnius jie įdiegė savo 
šeimose? Vienintelė priemonė 
tokius išsišokėlius pagavus čia 
vis dar suprantama tik piniginė 
bauda ir kalėjimas, kuris retą 
pakeičia ar pataiso. Apie tai in
formuoja ir spauda. 

Manau, verta pakartoti — at
sakomybės reikšmė ugdoma 
jaunystėje, nuo pat mažens. Ne 
tiek nubaudimo už netinkamą 
elgesį prasme, nedavimo kišen
pinigių ar leidimo eiti su drau
gais į kiną, bet aiškiai duodamu 
supratimu apie viduje jaučiamą 
moralės jausmą, žmogaus vertės 
pripažinimą ir mandagumą 
kasdienos eigoje. Jis pradeda
mas paprastučiais žodžiais „pra 
šau" ir „atsiprašau"', o paskui 
užklausimu sau pačiam: ar 
norėčiau, kad kas nors kitas su 
manimi taip pasielgtų? 

RKV 

Kažin ar galima teigti, kad 
Žemė — civilizuotų žmonių 
planeta. Juk 600 milijonų 
žmonių neskiepyta nuo užkre
čiamųjų ligų; 700 milijonų 
niekada nėra kreipėsi i 
gydytoją: 800 milijonų nėra 
matę dantų šepetėlio; 1 milijar
das beraščiu; pusantro milijar
do žmonių niekada nėra matę 
kino filmų ir gyvena be elektros. 
Beveik du milijardai žmonių 
nesinaudoja vandentiekiu. 

..Viengungių sala" — taip 
dažnokai yra vadinama Islandi 
ja. Tai tiesa. Trys ketvirtadaliai 
25-45 metų amžiaus vyrų yra 
viengungiai. Vidutinis besi
tuokiančių Islandijos moterų 
amžius — 28, o vyrų — 33 metai. 
Islandas, paklaustas, kodėl 
neskuba vesti, dažnai atsako: 
..Kuriems galams aš turiu mai
tinti svetimo žmogaus dukterį". 
Gal todėl iš Islandijos moterų 
emifrruoia daueiau neeu vvru. 

Yra žinoma, kad daugiau ne
gu 70 metų trukusio teroristinio 
valdymo metu bolševikai, pasi
vadinę komunistais, be persto
jo vykdė planingo genocido ak
ciją. Vien savo šalyje išžudė 
žmonių beveik tris kartus dau
giau, negu jų valdoma valstybė 
neteko Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Daug kas pasaulyje tikėjo, 
kad persitvarkymui Sovietų 
Sąjungoje vykstant, prasidės ne 
vien pačios piktybiškiausio^ 
pasaulio valstybės griuvimas, 
bet ir bus atsisakyta kolonijinės 
vergijos prak t ikos . Tačiau 
keletos metų praktika parodė, 
jog tai buvo tiktai gigantiško 
daugybės tautų kalėjimo, susi
dedančio iš beveik 300 milijonų 
kalinių, vidaus režimo reforma, 
stengiantis šį kalėjimą išsaugoti 
ateičiai pilnoje apimtyje. 

Pavergtosioms tautoms tai kė 
lė didelį nerimą. Todėl visais 
prieinamais kanalais iš Lietu
vos nuolatos buvo prašoma efek
tyvios pol i t inės pagalbos . 
Tačiau kiek kartų buvo kreip 
tąsi į Jungtinių Tautų Organi
zaciją ar į įvairių valstybių vy
riausybes, lygiai tiek pat kartų 
pagalbos prašymas liko balsu 
tyruose šaukiančio. Šis faktas 
įtikino, kad pagalbos reikia 
kreiptis į Artimo meilę ir Mora
lės reikalavimus kur kas labiau 
gerbiančius įvairių šalių ei
linius žmones, ne vyriausybes. 

Tuo tikslu Lietuvos Laisvės 
Lyga 1988 pabaigoje pradėjo 
parašų rinkimo akciją Australi
joje. Buvo užplanuota visuose 
kontinentuose surinkti nuo 
keletos iki keliolikos milijonų 
parašų. Turint didelį norą ir 
reikalo supratimą, tai įvykdyti 
buvo įmanoma. Tačiau iš pag 
rindinių lietuviškųjų veiksnių 
šią parašų rinkimo akciją nuo
širdžiai palaikė tiktai Alto pir
mininkas Grožvydas Lazauskas, 
nors ir ne be tam tikrų rezervų 
Ir taip šis pirmas užsimojimas 
gauti paramą iš milijonų kitų 
tautų žmonių buvo sužlugdytas. 

Tačiau kai 1990.111.11 Lietu
vos Aukščiausios Tarybos Vil
niuje paskelbtą Nepriklausomy
bės atstatymą Maskva už 4 die
nų paskelbė esant neteisėtu ir 
nelegaliu; kai tankų remiami 
Raudonosios armijos ginkluoti 
desantininkai pradėjo užiminė
ti svarbiausias atkurtos nepri
klausomos Lietuvos Respubli
kos įstaigas, kai laisvės uždusi-
nimui okupantai pradėjo ekono
minę, politinę ir visokią kitokią 
blokadą, visi turėjo progos įsiti
kinti, kokia yra tikroji gorbačio-

: 

ALGIRDAS STATKEVIČIUS 

vinės demokratijos esmė. 
Labai daug kas pasaulyje tam 

liko abejingi, „kurti" ir „akli". 
Aiškiai matėsi, kad lietuvių 
t au ta ir vėl (jau kelintą kartą iš 
eilės) tapo paaukota sudegini
mui ant Rytų ir Vakarų bendro 
gėdos altoriaus. 

Bet tuo Lietuvai labiausiai 
kritišku momentu, t.y. 1990 va
sarą, savo pagalbą pasiūlė 
plačiai pasaulyje veikianti ka
tal ikiška ir aiškiai antikomu
nistinė TFP (Tradition, Family 
and Property^ organizacija, 
užsimojusi surinkt i keletą 
milijonų parašų. Čia norisi 
priminti , kad tuo reikalu su 
TFP organizacija jau nuo 1989 
pradžios Kolumbijoje derybas 
vedė Lietuvos Laisvės Lygos 
Tautinės Tarybos narys Jonas 
Kase l iūnas , o Chicagoje — 
Lietuvos Laisvės Lygos Tau
tinės Tarybos nariai Algirdas 
Statkevičius, Kazys Ėringis ir 
Alto reikalų vedėja Daiva Mei-
lienė. 

Tarptautinės TFP organizaci
jos pagalbos teikimo dėka, Lie
tuvos veikimo rankos tapo kur 
kas ilgesnės, ir Lietuvos gelbė
jimo frontas labai žymiai prasi
plėtė. 

TFP organizacijos nariai dvi 
dešimt šešiose pasaulio valsty
bėse iš viso surinko 5,177,028 
parašų. Iš jų: Brazilijoje — 
2,7777,461, JAV - 833,575, Is
panijoje — 575,837, Kolumbijo
je - 363,319, Čilėje - 126.317, 
Ekvadore - 101.640, Kanadoje 
— 85,235, Portugalijoje — 
80,000, Bolivijoje - 48.207. Pie 
tų Afrikos Respublikoje — 
41,570, Urugvajuje - 49,648. 
Argentinoje — 36.452, Peru — 
36,312, Kosta Rikoje - 16,669, 
Australijoje — 7,442 (iš kitų šal
tinių mus pasiekė žinia, kaip 
gruodžio 7 d. ir paskelbėme, 
Australijoj surinkta rekordinis 
skaičius parašų — 4,039,080. 
Red.), kitur - 6,344. 

Tenka atkreipti dėmesį, jog 
sutinkamai su pasaulyje plačiai 
žinoma Guiness'o Rekordų kny
ga, iki šiol parašų surinkimo re
kordas siekė tiktai 3.107.000 
(Guiness book of Records, Lon 
don, 1989. p. 194). 

Parašus renkant buvo sutikta 
įvairiai manančių žmonių. Ėjo 
ramūs pokalbiai ir atkaklūs 
ginčai. Vyko platus pasikeiti
mas nuomonėmis. Vieni žmonės 
pasisakė už laisvę pavergtoms 
tautoms, kiti gi — liko abejingi. 
Dar kiti pasiliko už Gorbačiovo 
veiklos linija - už tankų ir de-

santininkių „demokratiją", už 
kraujo laistymą ir žmonių bei 
tautų vergiją, už kolonijinės im
perijos išsaugojimą. 

Pvz., žmogus iš Šiaurės Caro-
linos valstijos, pasirašydamas 
už vergijos lietuvių tautai pa
naikinimą, pasakė: „Yra gėdin
ga, kad mes nieko dėl jų neda
rome". 

Jaunas prekybininkas Chat-
tanoogoje klausė: „Jūs tvirtina
te, kad Sovietai jiems neduoda 
laisvės?" Savo parašą padėda
mas pridūrė: „Tai yra siaubin-
ga!" 

Minnesotos universiteto stu
dentas Mineapolyje pareiškė: 
„Aš ne su viskuo sutinku ką jūs 
skelbiate, bet kiekvienas priva
lo palaikyti laisvės pusę". 

Vienas iš daugelio kubiečių 
Miami sakė: „Gorbačiovas yra 
didelis sukčius". Studentas iš 
Texaso ne tiktai pasirašė, bet ir 
su pasididžiavimu pareiškė: „Aš 
išėjau į savo klasės priekį ir 
kviečiau pasirašyti visus". 

„Aš netikiu savo akimis", — 
parašą dėdama sakė viena lie
tuvė 5-toj Avenue „Jau daug 
metu kaip niekas nesirūpino ir 
negalvojo apie Lietuvą!, — pa
sakė kita lietuvė Chicagoje. Ir 
pridėjo: „Tai stebuklas. Ačiū 
jums!" 

Kai kas stebėjosi, kad jau
nimas tęsia parašų rinkimą net
gi lietui lyjant. „Kodėl žmonės 
taip elgiasi? Todėl, kad tai yra 
teisinga ir gera!". — taip žmo
nės patys atsakė į savo pačių 
iškeltą klausimą. 

Delavvare universiteto studen
tas tvirtino-„Komunizmas pasi
keitė. Tiktai pagalvokite — Gor
bačiovas laimėjo Nobelio premi
ja!" 

Sunkvežimio vairuotojas Ida-
ho valstijoje sakė: „Man visai 
nesvarbu, kas tenai vyksta. Ko
dėl aš turėčiau tuo rūpintis?" 
O Manhattano biznierius pa
reiškė: „Geriau jei Lietuva yra 
komunistinė". 

1990 lapkričio 30 d. Lietuvos 
Laisvės lygos Tautinės Tarybos 
narių, Amerikos Lietuvių Tary
bos darbuotojų ir TFP atstovo 
bendro posėdžio protokole yra 
atžymėta, kad posėdis įvyko 
Chicagos miesto cent re 
Heenehan, Donovan ir Issacson 
advokatų firmos posėdžių kam
baryje. Posėdyje dalyvavo Lietu
vos Laisvės Lygos Tautinės 
Tarybos nariai Kazys Ėringis ir 
Algirdas Statkevičius, Ameri
kos Lietuvių Tarybos darbuoto
jai Saulius Kuprys, Kazimieras 
Oksas ir Daiva Meilienė, o taip 
pat The American Society for 

Lietuvos pasiuntinys Stasys Lozoraitis (kairėje* ir generalinis konsulas 
Anicetas Simutis pasitarime. 

the Defense of Tradition, Fami
ly and Property (TFP) Chicagos 
biuro vadovas Philip Moran, Sr. 

TFP atstovas Philip Moran, 
Sr., savo pranešime pirmiausia 
pažymėjo, kad TFP vadovybe 
remti Lietuvą pasirinko todėl, 
kad šis katalikiškas kraštas kil
niai ir su dideliu pasišventimu 
bei pasiaukojimu ilgai vedė 
kovą su pavergėju ir komunis
t ine tironija, užgrobusia šalį 
Stalino-Hitlerio suokalbio pag 
rindu. TFP uždavinys — ne 
kokiu nors visuotiniu būdu 
griauti sovietinę imperiją, bet 
paremti Lietuvą, einančią ypa
tingu religinės ir pilietinės 
laisvės bei valstybinės nepri
klausomybės siekių keliu, kas 
yra pavyzdys visiems pavergtie
siems. 

Philip Moran sakė. kad TFP 
suplanavo ir įvykdė plačią 
parašų rinkimo programą pen 
kiuose kontinentuose, tur int 
tikslą paremti jau minėtus Lie
tuvos siekius, atremti kritinius 
užmojus ar užsipuolimus ir pa
dėti tarptaut iniu mastu iškovo
ti atkurto valstybingumo pripa 
žinimą. 

Vien tiktai JAV-se ši plataus 
masto veikla apėmė 33 valstijas 
ir tęsėsi 127 dienas. Per tą laiką 
buvo atlikta 433 tikslinės išvy
kos, sunaudojant 23.290 veiklos 
valandų. Veiklos apimtis — 181 
miestas , 108 un ivers i t e ta i . 
Pa ra šų r i n k i m o są rašuose 
pasirašė 6 JAV senatoriai, 35 
JAV kongresmenai. 199.097 
įvairių universitetų studentai. 
Apie 1,000 pasirašiusiųjų, jų 
tarpe 2/3 studentų, pageidavo 
palaikyti tol imesnius ryšius 
ateičiai. 

Parašų rinkimo veikloje dirbo 
daug savanorių. Bendros parašų 
rinkimo išlaidos dar nežinomos. 
Du parašų rinkėjai žuvo Ten 
nessee valstijoje automobilio 
avarijos metu. Dabar į Lietuvą 
yra išvykusi TFP delegacija, 
kurios sudėtyje yra du atstovai 
iš New Yorko, trys — iš Brazili 
jos, penki — iš Prancūzijos ir 
keletas iš Italijos. 

Pranešėjas įteikė ,.TFP Up
date"' informacinį leidinį, datuo
tą 1990 ..Gruodis", pašvęstą 
„TFP Campaign for Liinuanian 
Independence" (apimtis — 4 psl.) 
ir duomenis apie parašų rinki
mo darbų apimtį JAV-se. sura
šytus ant TFP firminio lapo. 

Atsakydamas į posėdžio da
lyvių klausimus TFP atstovas 
Ph. Moran be kitko paryškino, 
kad TFP veikla Lietuvai remti 
nenumatė kreipimosi į Jungti
nių Tautų Organizaciją bei pa
saulio valstybių vyriausybes. 
Ryšium su tuo sutarta, kad TFP 
vadovybė parašų rinkimo lapo 
pagrindu paruoš specialiai argu
mentuotą oficialų an t firminio 
lapo atsakingų veikėjų parašais 
patvirtintą raštą apie penkiuo
se kontinentuose surinktą Lie
tuvos nepriklausomybei remti 
parašų skaičių, turint tikslą šį 
raštą panaudoti kaip doku
mentą Lietuvos gynimo reika
lams. Toks raštas reikalingas ir 
naudingas todėl, kad mikrofil
me sutelkti parašų rinkimo 
veiklos duomenys yra archyvi
nis dokumentas, bet ne operaty
vinės veiklos priemonė. 

C H I C A G O S VIEŠBUČIAI 

Leidinys „Zagat US Travel 
Survey" Chicagos viešbučių pa
togumą iš 58 miestų įrikiavo į 
21-mą vietą. Geresni viešbučiai 
esą miestuose. Dalias. Tucson, 
Seatt le , Phoenix. Honolulu, 
tačiau savo patogumais Chica
gos viešbučiai pralenkia New 
Yorką, Las Vegas, o į pasku
t inę vietą įrašyti Clevelando 
viešbučiai. 

GYDYTOJU PAJAMOS 

Vidutiniškai gydytojo pa
jamos JAV-se 1989 m. siekė 
150,000 dol. Kai kurie turėjo 
pajamų mažiau, kai ku r i e 
daugiau, bet Amerikos gydytojų 
sąjunga, kurios centras Chica
goje, šiais metais, numatoma, 
turės 10.3 mil. dol. nuostolių. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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— Klausykite mano nurodymų, — pradėjo kari

ninkas. — Prašau pateikti visų pabėgėlių sąrašą, nuro
dant, kiek kas turi arklių ir vežimų. Mes jums iš
duosime pažymėjimus, kad arkliai ir vežimai- yra 
perimami Vokietijos valdžios. J u m s bus išduodami 
bilietai kelionei į bet kokį pasirinktą miestą 

— Bet mūsų vyrai, kur yra mūsų vyrai9 

— Vyrai gavo nurodymą prisijungti prie mūsų 
karinių pajėgų, jie bus kariuomenės žinioj' gaus 
uniformas ir dirbs pergalei šalia vokiečių vyrų. 

— Jūs norite pasakyti, kad jie yra jėga paim'i į jūsų 
kariuomenę? 

— Jie nepriklauso kariaujantiems daliniams, bet 
bus naudojami sargyboms, t i l tų statybai ir 11. 

— Kur jie yra dabar9 

— Jie jau išvykę prie Berlyno. 
— Berlyno?! 
Šitas vardas pakibo ore, kaip baisus kalavijas. Sos

tinė buvo bombarduojama dieną ir naktį, ji buvo sim
bolis visų karo baisumų ir pavojų. 

— Taigi dabar skubėkite man paduoti sąrašą, kad 
galėčiau pasirašyti jums pažymėjimus. Nakvvnę bei 
maistą jums nurodys mūsų seselės. Apsispre.-kite, kur 
norėsite vykti, rytoj gausite bilietus kelionei Geros 
nakties. 

Kaip reikėjo parnešti tokias žinias laukiančioms 

moterims? Kaip pasakyti, ką buvo girdėję iš seno ka
rininko, kad nepasimatys greitai, — o gal iš viso? — 
su savo artimaisiais, kad reikia atiduoti gyvulius ir 
vežimus? 

Uždavinys buvo nelengvas. Jūratė buvo jauna ir 
nepatyrusi, studentė neturėjo vyro, tik tėvą ir brolį, 
jos nežinojo, nuo ko pradėti. Kai pagaliau, žinia 
pasklido tarp pabėgėlių, buvo net keista, kad nebuvo 
daug nei ašarų, nei dejonių. Kažkaip širdyje visos 
nujautė tai įvyksiant, žinojo tai esant tik pradžią savo 
tremties dienų grandinės, gi karas buvo bepradedąs 
jas užgrūdinti, jos tyliai išsiskirstė prie savo vežimų 
ir užsidarė savo rateliuose. 

— Kas bus, ką dabar darysime? — blaškėsi Kazė 
Varkalienė. — Kaip mes pakelsime visus tuos ryšulius 
su daiktais, kur reikės dingti, kur važiuoti? 

— Nusiramink, mama, kaip nors vis rasime kokią 
išeitį. Mes esame trise, nusinešime daiktus į stotį. Tik 
kaip išvažiuoti nepalikus jokios žinelės Valiui, kaip jis 
mus suras? 

— Maistas ir rūbai svarbiausia, — protavo Jonė, 
— kol pateksime į kokį ūkį, gali tekti dar gerokai pa
vargti. Aš noriu važiuoti toliau į Sileziją, ten, sako. 
galima lenkiškai susikalbėti. Kur nors vis tiek turės 
mus padėti, jei jau palieka gyvas 

— Mindaugas studijuoja Tuebingene, gal pas jį ir 
važiuokim? 

— Ne, mama, ten nėra lietuvių, ką jis vienas galės 
mums padėti. Reikia stengtis į centrą. Visi kalba apie 
Vieną, manau, prisidėkim ir mes. 

— Aš bijau didelių miestų, ten didžiausi pavojai, 
badas ir bombos. 

— Bet ten yra saviškių, net kažkoks komitetas at 
bėgantiems padėti, ten ir Valius mus lengviau suras, 
mes nuolat apie Viena kalbėdavom. 

— Juzė vis minėjo Breslaują 
— Ak, kaip mes dabar vienos keliausime, juk visur 

badas, kaip ilgam išteksime lašinių ir duonos! 
— Yra punktai pabėgėliams maitinti, badu gal 

nenumirsime. Juk ne amžinas ir karas, pasibaigs 
kartą. 

— Kažin, ar besulauksime... 
Taip ir panašiai buvo kalbama an t kiekvieno 

vežimo, kiekvienoje šeimoje. Dangus tuo tarpu dar 
daugiau apsiniaukė, gamta padvelkė rudeniu. Reikėjo 
daryti sąrašą. Sugulę pabėgėlių punkte ant medinių 
dviaukščių lovelių ir gavę vakarienei šiltos sriubos mo
terys tarėsi ir spėliojo. Vaikai jau buvo sumigę, pačios 
išvargę iki apalpimo, bet rūpestis vyrais ir rytojumi 
neleido ilsėtis. Kada viskas nutilo, neviena dar ilgai 
gulėjo įsmeigtomis į lubas akimis, bandydama rasti 
išeitį. Meldėsi tyliai už savo kraštą, už likusius pas 
rusus artimuosius, už paimtus į kariuomenę vyrus ir 
tėvus, už miegančius, nieko nesuprantančius vaikus. 

Pro jaukius kaimelius su mažomis it žaislai 
bažnytėlėmis, pro vynuogynais apaugusias kalvas ir 
tolumoje s tūksančius ka lnus , pro mojuojančius 
pakelėje vaikus ir besišypsančias moteris Jū ra tė su 
atsidūsėjimu įvažiavo į Vieną. Traukinys leke rudens 
kaitroj dar tebežydinčiais priemiesčiais Sunku buvo 
tikėti prieš akis išsiplėtusiu draugišku, taikingu ir 
nesunaikintu miestu. Paskutinių savaičių pergyve
nimai nubluko ir nugrimzdo į praeitį, ašaros buvo 
nudžiūvusios, per langą žiūrėjo viltis ir jaunystė. 

<Bus daugiau* 

» • 
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GIMĖ MUMS DIEVO SŪNUS 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

Tūkstančius metų žmonija 
laukė pažadėto Mesijo, kuris atė
jęs viską turės pasakyti (Jn.4£5). 
Jau beveik du tūkstančiai metų 
praėjo, kai gimė Mesijas, tai yra 
Dievo Pateptasis, bet ne visi Jį 
atpažino ir ne visi Jį priėmė. Jis 
gimė nuošalioje gyvulių pastogė
je ir turėjo slėptis, kad nebūtų 
nužudytas. Trisdešimt metų dir
bo kaip paprastas varganas dar
bininkas, buvo išmokęs staliaus 
amato, dirbdamas su Juozapu, 
apie kurį Nazareto gyventojai 
manė, kad jis yra Jo Tėvas. O 
kai Jis pradėjo skelbti savo pa-
siun'-ystę, ateinančią iš paties 
Dievo, ir kad Dievas yra tikrasis 
Jo Tėvas, tai dauguma žmonių 
pasipiktino, Kam gi gali ateiti į 
galvą mintis, kad toks visiems 
prieinamas, taip artimas, pažįs
tamas, visus labai mylintis, bet 
paprastas žmogus yra patsai 
Dievas? 

Kaip anuomet, taip ir dabar 
žmones apie Dievą turi suprati
mą, kad Jis yra viso pasaulio su
tvėrėjas. Mes stebimės visatoje 
naujų pasaulių atradimais. Vi
satos nuotoliams išmatuoti netu
rime skaičių. Žvaigždynų nuoto
lius mokslininkai šviesmečiais 
matuoja Toji visata nėra dar be
galybe, bet tasai, kuris ją sukūrė 
yra Visagalis Kūrėjas. Jis yra 
tasai, kurį mes vadiname Dievu. 

Vaikelis Jėzus, kuris gimė Bet-
leijuje, yra Dievo Sūnus. „ Visa 
per jį atsirado, ir bėjo neatsira
do nieko, kas tik yra atsiradę" 
(Jn.1,3). Toji tvarka mūsų pa
saulyje yra taip pat Dievo iš
minties ir Dievo Žodžio tvarka, 
kuri gali mums nepatikti dėl esa
mų vargų, kančių ir mirties tik
rovės. Dievas sukūrė pasaulį, 
kad Jis galėtų įsikūnyti ir tapti 

METINIS LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Viena mažiausių, bet ir viena 
pavyzdingiausių JAV LB apy
linkių, daugiau kaip dešimtmetį 
gyvuojanti Sunny Hills pen
sininkų telkiny, metinį visuo
tinį narių susirinkimą turėjo 
gruodžio 7 d. Jis įvyko Com-
munity Center salėje ankstyvą 

palankia ir Lietuvos reikalui 
per mūsų veikėjus daug pa
tarnavusia. LB apyl. v-bai ra
ginant ir vadovaujant, daugybė 
kartų skambinta prez. Bushui, 
rašyta laiškai jam ir Floridą 
Washingtone atstovaujantiems 
abiem senatoriam ir mūsų dis-
trikto kongresmanui. 

Susirinkimo sėkmę visgi ap
kartino naujos valdybos rin 

kad ir kažin kiek tas darbas 
atsieitų. Tai bent būtų Lietuvai 
superdovana! 

Neturėjau laiko D. Grinke-
vičiūtės lietuviško teksto su 
vertimu palyginti. Bet vien tik 
anglišką skaitydamas (nors 
lietuviškąjį esu skaitės porą 
kartųj jį radau pakankamai 
kraupiu, vietomis ašaras tven
kiančiu. Vienok pastebėjau daug 
nerūpestingumo su pavardėmis, 
raides tai praleidinėjant, tai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

kimai Šiuo atveju vyko farsas, bereikalingai jų perdeliojant. O 
taip būdingas didžiuosiuose profesoriaus Vilkaičio žmona 

Kaa uis gaieių įsuiunyn u H^/U -
žmogumi Taigi Dievo „Žodis ta- popiete ir užsitęsė pora valandų 
po kūnu ir gyveno tarp mūsų" Dalyvavo 54 žmonės, tad apie 
(Jn. 1,14). Jis per visą amžinybę 
neturėjo Motinos. Per Įsikūniji
mo paslaptį ir gimdamas iš Ma
rijos Nekaltai Pradėtosios Mer
gelės iš Nazareto, Dievas gavo 
sau Motiną ir pradėjo savo kūry
bos atnaujinimą. Jau baigiasi 
du tūkstančiai metų, kai tas 
atnaujinimas vyksta. Visi krikš
čionys džiaugiasi, kad gimė 
mums Išganytojas ir Atpirkėjas. 

Kristaus, Dievo ir Žmogaus, 
gimtadienio šventės proga 
sveikinu visus lietuvius. Sveiki-

,,Draugo" skaitytojus, jo nu 
rėmėjus, „Draugo" redaktorius, 
visą jo administraciją, jo dar
buotojus, „Draugo" renginių ko
mitetą. Linkių visiems dangiško 
džiaugsmo mūsų varganame gy
venime. 
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 

Marijonų provinciolas 

* * * 

VLIKO SVEIKINIMAI 
ŠV. KALĖDŲ IR 

NAUJU METU P R O G A 

Kalėdų šventės yra džiaugsmo 
ir geros naujienos šventė. Tačiau 
šios šventės džiaugsmas yra 
nepilnas, nes Lietuva dar tebėra 
okupuota ir tebegyvena nuola
tiniame grėsmės ženkle. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas Kalėdų švenčių 
ir 1991 Naujų Metų proga 
sveikina visus geros valios 
žmones ir taip pat išblaškytus po 
visą pasaulį lietuvius, linkė
damas ryžto ir ištvermės sunkio
je kovoje siekiant Lietuvos suve
reninių teisių vykdymo 
atstatymo. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ragina visus 
lietuvius dar stipriau, dar vie
ningiau dirbti, kad paskutinės 
kliūtys į Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybe būtų greičiau 
nugalėtos Atjauskime ir 
supraskime vieni kitus, pa
dėkime ir remkime visus, kurie 
siekia mūsų aukščiausiojo tikslo 
įgyvendinimo — Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės. 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikiname Jus, linkime 
ir toliau su meile ir pasiryžimu 
remti mūsų tautos pastangas, 
siekiant Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės. 

JA V Lietuviu Bendruomenės 
kratto valdyba 

PLB VALDYBOS 
KALĖDINIS SVEIKINIMAS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba šv. Kalėdų pro
ga sveikina visus mūsų brolius 
ir seseris Lietuvoje ir visų mūsų 
Bendruomenių gyventojus pla
čiajame pasaulyje. Mes sveiki
name Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąją tarybą, Lietuvos 
Respublikos vyriausybę ir visus 
tautiečius ir tautietes, dirbančius 
Lietuvos Nepriklausomybės 
įtvirtinimo darbą PLB valdyba, 
jungdamasi su visais lietuviais, 
kur jie bebūtų, džiaugiasi, kad 
Lietuvoje bus galima švęsti 
Kalėdų šventes laisvai — be truk
dymų ir persekiojimų. Tegul ši 
atgimusi sąžinės ir religijos 
laisvė plečiasi ir tampa taip pat 
pilna laisve visai mūsų tėvynei, 
kuri jos taip ilgisi. 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų Metų! 

Vytautas Bieliauskas 
pirmininkas 

du trečdaliai niekur neišvy-
kusių tautiečių. 

Pirmininkavo Onė Adomai
tienė. Šiai progai sukurtą maldą 
atliko kun. Izidorius Gedvilas. 
Pranešimus padarė visi ketur i 
kadenciją baigiančios valdybos 
nariai: pirm. O. Adomaitienė, 
ižd. Jurgis Savaitis, renginių 
vadovė Erna Žalkauskienė ir 
sekretorius Vytautas Macys. O 
rev. komisijos atstovas Jonas 
Ratnikas perskaitė jos aktą, iš 
kur io sužinojome, jog visi 
valdybos veiklos dokumentai 
buvo tvarkingi ir be klaidų. 

Sava ip įdomiai skambėjo 
kiekvienas pranešimas, bet 
įdomiausi buvo iždininko ir sek
retoriaus. Pirmasis pakartojo vi
sus skaičius, kurie per metus 
buvo skelbti, bet ilgainiui pri
miršti . Impozantiškiausia iš 
pusšimčio tautiečių sur inkta 
suma tai Dovana Lietuvai: 
11.050 dol. Pridėjus Povilo Gri-
galausko papildomą auką jo 
80-mečio proga, JAV LB kr. v-
ba i pas iųs t a Sunny Hi l l s 
l i e tuv ių Dovana L i e t u v a i 
11,200 dol. Anksčiau rašiau, 
kad k i t a , d a u g g a u s e s n ė 
apylinkė, mus nustūmė į antrą 
vietą su keliais šimtais dolerių. 
Pasirodo, antroje vietoje atsidū
rėme dėl 25 dol. skirtumo, bet 
mūsų aukotojų skaičius rodo, 
kad Sunny Hills lietuviai šio va
jaus naudai suaukojo dešim
teriopai ar dar daugiau, negu 
k i t ų apy l ink ių t a u t i e č i a i . 
U ž t e n k a m a i impozant i škos 
buvo ir Vasario 16-sios aukos 
visiems trims veiksniams (apie 
2,500 dol.), Balfui (Vinco Deren-
čiaus pranešimu) — 920 dol., Va
sario 16-sios gimnazijai 300 dol. 
ir dar keletas smulkesnių sumų 
kitiems tikslams. 

Iš sekretoriaus pranešimo 
sužinojome, kiek d a u g ir 
reikšmingų darbų-darbelių per 
metus buvo atlikta, pradedant 
renginiu, Kūčių vaišėmis, bai-

lietuvių telkiniuose. Visi 54 
buvome po kelis ka r tus 
pasiūlyti vieni kitų, visiems 
besi te is inant iems priekaiš
tauta, smarkiai gintis nesuge
bantiems plota, stengtasi į 
valdybą įstumti stačia galva. O 
tik reikėjo, prie trijų sutikusių 
iš anksto, dviejų žmonių. Tikiu, 
kad bent trečdalis dėl labai 
svarbių priežasčių t ikra i 
valdyboje veikti negali. Bet ki
tiems t rūksta tik geros valios, 
tai ir viskas. Visgi per valandą 
(kai turėjo užtekti penkių 
minučių) valdyba buvo išrinkta. 
Štai ji : Vincas Derenčius, 
Vytautas Gečas, Vytautas Ma
cys (lieka tretiems metams), 
Jurgis Savaitis (irgi tretiems 
metams) ir Valė Zubavičienė. 
Šiuo metu nežinoma, kieno 
kokios pareigos. Rev. Komisija 
lieka ta pati: Ona Baltutienė, 
Aldona Dulaitienė ir Jonas Rat
nikas. 

Po trejų metų pasitraukė 
pirm. Onė Adomaitienė ir Erna 
Žalkauskienė, išbuvusi viene
rius metus. Dideliu nuostoliu 
reikia laikyti 0. Adomaitienės 
pasitraukimą Jos gabumas 
vadovauti, optimizmas ir neiš
senkanti energija visada buvo 
pavyzdžiu kitų veiklai. Jos pasi
traukimas bus visada jaučia
mas. Tenka tik viltis, kad nuo 
visokios įtampos pailsėjusi, ji ir 
vėl prie visuomeninio darbo 
sugrįš. 

„LITUANUS" IR DALIA 
GRINKEVIČIUTĖ 

Prieš pora savaičių gavau 
vėliausią „Lituanus" žurnalo 
numerį. Jame radau į anglų 
kalbą išverstą Dalios Grinke-
vičiūtės k raupų sibirinį 
kankinių liudijimą. Pagaliau! 
Tebūna tai gera pradžia. Jos 
įkandin turi sekti anglų ir dar 
bent penkiom kalbom Antani
nos Garmutės, Antano Kryža-
nausko, dabar per kelintą 
„Pergalę" varomi J. Griškėno ir 
kitų kankinių atsiminimai, kad 

Amerikos lietuvių taryba, 
minėdama savo Lietuvos lais
vinimo veiklos 50 metų sukaktį, 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga sveikina kovojančią Lietuvą 
ir visus Amerikos lietuvius, 
remiančius mūsų tautos išsilais
vinimo kovą 

Kalėdinė Kristaus Gimimo 
žvaigždė tesutelkia mus nau
jiems vieningiems žygiams dėl 
Lietuvos laisvės. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

giant tradiciniu LB pobūviu jau pasaulis suprastų, kodėl nenori 
šio lapkričio vidury. Reikšmin- lietuvių tauta Gorbačiovo te-
giausiais darbais reikia laikyti 
Dovanos Lietuvai vajaus įvyk
dymą, nuolatinius kontaktus su 
P a n a m a Ci ty m e d i a (TV 
13-tuoju kanalu bei T h e News 
Herald dienraščiu), mums taip 

bemylimų raudonųjų žvėrių glo
bos, su jais „federacijos". Tik 
tiems visiems liūdimams „Li
tuanus" puslapiai per trumpi, 
per mažai jų. Reikia tomų, 
tomų, tomų! Ir gero platinimo, 

nei iš šio nei iš to parašyta Mrs 
Vilkaitis. Tokių spaustuvės ir 
vertėjos riktu gal atskleisčiau ir 
daugiau, bet rašydamas .Litua
nus" numerio po ranka nebe
turiu. 

Aš jį nuvežiau į Panama City, 
į „The News Herald" dienraščio 
redakciją ir nesulaukęs vyriau
sio redaktoriaus, padovanojau 
vienam iš jo padėjėjų, Mike 
Cazalas (City-County Editor). 
Turėjau paaiškinti ne t ik kas 
per paukštis tas .Lituanus", bet 
ir kas buvo Dalia Grinkevičiū-
tė (nuostabu, kad ,,L" redak
toriai nesiteikė nė eilute apie ją 
svetimtaučiams paaiškinti!). 
Dar priminiau, kad visa gausy
bė lietuviškų pavardžių nėra 
fiktyvios, o t ikrų kankinių. 
Kadangi minimi vyra i , jų 
žmonos bei dukterys, nuvežiau 
paruošęs trumpą lietuviškų pa
vardžių kaitos lentelę, t ik viena
skaitos vardininke. Panaudojau 
šiam dienraščiui laiškus ra
šančiųjų pavardes, pridėdamas, 
kad jų žmonos yra ienės, o 
dukterys ytės, aitės, utės. Mano 
pašnekovas ypač susidomėjo, 
kai gale užrašiau Prunskis, 
Prunskienė, Prunskytė. Žiū
rėkit, sako, kaip čia įdomu, 
pirmą kar tą g i rdž iu , kad 
Kazimieras Prunskienės vyras 
visai kitaip vadinasi. Ateity ver
tėjai būtinai turėtų tokiomis 
lentelėmis vertimus apdovanoti, 
nes antraip kitakalbiai skai
tytojai abejos raštų autentiš
kumu. 

Mike Cazalas pažadėjo D. 
Grinkevičiūtės istoriją per
skaityti ir pasiūlyti kitiems 
redaktoriams. 

Už kokių dešimties dienų 
dienraštyje buvo pabaltiečiams 
labai palankus editorialas. Nors 
nei „Lituanus" aplamai, nei 
Grinkevičiūtės išskirtinai ne
mini, bet labai galimas daiktas, 
kad „L" numeris ar t ik nebus 
patarnavęs. 

Beje, jeigu r inkčiau „Li
tuanus" kolekciją, kaip renku 
keleto lietuviškų žurnalų, „L" 
administraciją prašyčiau kito 
numerio. Bet kolekcijos neturiu, 
nes. pas Chryslerį dirbdamas, 
daugumą šio žurnalo numerių 
išdalindavau kolegoms bendra
darbiams amerikiečiams, tai 
nepasigesiu nė pastarojo. 

Alfonsas Nakas 

Parduodama gralėlau 
už dldaana kainą! 

įkainotimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. PulasM, CMcago, IL 60629 
(312) 767-6655 

I iptuviams žinomas ir patikimas vardas 

0 *»«. KOMPIUTERIU 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL BACE REALTORS 

INCOMC TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ'E 

77«-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586 -5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo t t a n k e u e klijentais Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

a 
ONE STOP REAL 

ESTATE, I N C . 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ . 
312-77«-3t71 arba 312-767-

LH MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 8. Kadzia Ava. 
Tai . 436-7678 

M ISCELLANEOUS FOR SALE 

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

Te-l. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI * 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS — « y 

Naujiena! I i Lietuvos parduodami 
gražiausi gintaro papuošalai: labai 
dideli ir mažesni karoliai. medaJijonai su 
vabzdžiais, rožančiai, žiedai, gintaro pa
veikslai, kaip „Aušros Vartų Marija" ir 
kt. Taip pat įvairūs inkrustuoti pa
veikslai, kaip „Karo muziejus" ir kt.; 
įvairūs lino audiniai. Pristatome arba 
pasiunčiamo. Kretptts: 

n 
.9 

Yra vėl laikas, kad laimės neturi 
atgimstanti Tėvynė. Šios minties 
šešėlyje 

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba 
ir Centro Valdyba 

siunčia nuoširdžius sveikinimus 
visiems bičiuliams ir bičiulių 
bičiuliams šios Kristaus Gimimo 
Dienos proga, linkėdami nepavargti 
savo nusibrėžtuose keliuose. 
Laimingų šv. Kalėdų ir sėkmingų 

Naujų, 1991-jų Metų! 

konteinerį pakrovus. Iš kaires: dr. Jonas Račkauskas. 
Jadvyga DamuAiene ir Bronius Juodelis 

NEVY JERSEY. NEW YORK - 'Lietuvos Atsiminimai", plr-
-nadienlais nuo 8 Iki 9 v.v. I i Seto n Hali Universiteto stotie*, 
89.5 FM banga. Music of U thuan la" programos, vedamos 
angly kalba.Iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorių*. 
234 Sunllt Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tai. 201 753 • 5635. 

STATYBA JAU BAIGTA!!! 
Pasaulio lietuvių centre. Lemonte, „condominiums" baigti 

Jūs dar galite įsigyti, geromis sąlygomis, prieš šventes, 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar šie ..condominium yra 
Visi Kiti jau užpirkti 

1 miegamasis, vonia, salonas, virtuvė .„dinette" 
1 miegamasis. 10x13 raštinė, vonia, salonas, virtuvė. ,.dinette" 
1 miegamasis. 23x13 salonas/valgomasis, vonia, virtuvė, (2) tokie 
2 miegamieji. 2 vonios, salonas, virtuvė. 

Kiekviename ..condominium" yra: daug langų, naujas virimo pečius ir šaldytuvas, cen
trinis šaldymas. 

Pastate yra keltuvas, skalbykla, atskir; sandėliai didesniems daiktams susidėti. 

Smulkesnei informacijai skambinkite ROtal Suslnaklenel 
(708) 301-0880 arba (708) 257-7114 

arba raiykite: 
Centu ry 21 Prima Aaal Estata 

14325 S. • • * M . 
Lockport, M.80441 

KUN. JUOZAS PANAVAS, 
netikėtai ištiktas ligos, iš 
Crownpoint, IN, St. Anthony 
Medical Center, sveikina visus 
lietuvius kunigus, buvusius 
mokinius ir mokines, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga, mels
damas visiems Dievo palai
mos. 

» i 



GRAŽI SARAUSKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Pr i e š penkiasdešimt metų 
1940 m. rugsėjo 4 d. nedidelėje 
Kulvos parapijos bažnyčioje 
kun . Antanas Sekliuckas palai
mino Marytės Lučinskaitės ir 
Stasio Sarauskų moterystę. „Ką 
Dievas sujungia, teneišskiria 
žmogus, gyvenimo sunkumai, 
n e l a i m ė s , v a r g a i . . . " Tuos 
kunigo, Sarauskų šeimos bičiu
lio, dabar jau mirusio, žodžius 
Mary tė ir Stasys savo širdyse 
nešiojo visą gyvenimą. Tai 
patvirt ino ir lapkričio 18 d., 
prisimindami savo vedybinio 
gyvenimo penkiasdeš imt ies 
me tų sukaktį. 

Taip nubėgo tiek daug gražių 
bendros kelionės metų. Gyveni
mas nebuvo lengvas. Šeimyninį 
gyvenimą pradėjome neprikl. 
Lietuvoje, bet jau vedybų metais 
riedėjo okupantų tankai, griovė 
mūsų tautos nepriklausomą gy
venimą. Nežinomas rytojus, di
dieji ištrėmimai, karas, nauji 
vargai. Pergyvenome daug sun
k ių tuo metu dienų. O kai vėl 
raudonasis maras artėjo tėvy
nėn , palikome su skaudančia 
širdimi mielą tėviškę, gimtuo
sius namus,išėjome į neviltį, 
teišsinešdami meilę savo tė
vynei , vi ldamiesi ne t rukus 
sugrįžti. 

Karo audros ir galiūnai paver
gė mažą, gražią mūsų tėvynę. 
Nebegrįžome. Pokario metais 
blaškėmės stovyklose Rebdorfe, 
mažam kaimely netoli Ansba-
cho, kur nevilties ir rūpesčių 
audringose dienose susilaukėme 
pirmojo sūnaus Jurgio. Ir tai 
buvo mūsų pačios laimingiau
sios valandos. Priglaudėme prie 
širdies Jurgį, net nesuvokdami, 
ku r mus likimas nublokš. Prasi
dėjus emigracijai ir mus likimas 
atnešė į ramesnę užuovėją, į 
Chicagą, kur ir pradėjome naują 
gyvenimą. Daugelį metų dir
bome Nabisco fabrike Dirbome 
dienomis ir naktimis. Ir naujus 
rūpesčius pradžiugino dukrelės 
Linos ir sūnaus Arūno atėjimas 
mūsų šeimon. Džiaugėmės kiek
viena diena, daugėjo rūpesčiai, 
augo šeima. Ir dėkojome Aukš
čiausiajam už visas malones. 
I š aug inome šeimą. Sūnus 
Jurgis išėjo į Kris taus vynuo
gyną tarnaut i Dievui ir žmo
nėms. Pasiekė aukštuosius moks
lus. Jo rankose du magistro 
ir vienas doktorato diplomai. 
Arūnas įkopė į aukštą poziciją 
darbovie tė je su mag i s t ro 
diplomu. Lina net šeimą augin
dama baigė aukš tuos iu s 
mokslus. 

O štai šiandien į jų gražius, 
naujus namus suėjo didelis 
būrys Sarauskų artimiausių 
draugų, šio telkinio lietuvių. 
Suvažiavo pasidžiaugti drauge 
šios šeimos laimingu, gražiu, il
gu gyvenimu. 

Dabar jau dešimtmetis, kaip 
po sunkios žemiškos kelionės. 

gražioje Daytona Beach, Flori
doje, džiaugiamės gyvenimu, 
savo šeima, mielais draugais. 

Šaunias vaišes suruošė. Visų 
džiugi nuotaika, kalbos sukasi 
apie šios šeimos nueitą kelią, 
apie laimingą gyvenimą. Kai 
vaišės įpusėjo, prieš jas prade
dant sukalbėjus Valei Skridu-
lienei gražią, Dievo palaimos 
prašančią Sa rauskų šeimai 
maldą, nestokota ir linkėjimų. 
Šventei vadovavo Gediminas 
Lapenas, vis pakviesdamas nau
jus kalbėtojus. Pirmas linkė
jimus i š r e i š k ė ALT s-gos 
Daytona Beach skyriaus pir
mininkas Vytautas Abraitis, 
prisimindamas Sarauskus, kaip 
išt ikimus t a u t i n ė s min t ies 
žmones dar iš neprikl. Lietuvos 
laikų. Marytė Sarauskienė ir Čia 
yra skyriaus valdybos vicepir
mininkė ir abu Ša rauska i 
aktyvūs skyriaus nariai. 

Klubo p i rmin inkas J o n a s 
Daugėla> sveikindamas klubo 
vardu pažymėjo, kad Sarauskaf 
yra aktyvūs šio telkinio lietu
viai. Marytė yra dirbusi klubo 
valdyboje ir visada įnešdavusi 
gerų veiklai pagyvinti sumany
mų. Gėrėjosi Sarauskų Šeimos 
atiduota duokle Lietuvai i r 
lietuvių išeivijai. 

Sietyno vadovas muz. Anta
nas Skridulis iškėlė Sarauskų 
šeimos ypač kun. dr. Jurgio 
Šarausko didelius pasiekimus 
bažnytinėje administracijoje, 
kas visiems lietuviams daro 
didelę garbę. Juozas Ambrozai-
tis gėrėjosi sena pažintimi ir 
miela draugyste. Dr. S. Sukare-
vičeinė išreiškė asmeninius lin
kėjimus. 

Čia r a šan ty s i s p r i s iminė 
Marytės ir Stasio ilgą pažintį, 
mielą draugystę, Chicagoje pra
leistas dienas, kada buvo gyven
ta bendrais šeimos džiaugsmais, 
rūpesčiais, šiltai padėkojo jiems 
už t ą nuoširdžią draugystę. 
Prisiminė šeimos atžalyną, 
kada tėvelių rūpesčiu jie ėjo į 
gyvenimą, prisiminė kun. dr. 
Jurgio pirmuosius kunigystės 
metus, o vėliau jo darbus su 
lietuvių jaunimu ir jo dabar
tines aukštas pareigas, kurios 
įgalins jam padėti ir kovojančiai 
Lietuvos katalikų Bažnyčiai. 

Pabaigoje Gediminas Lapenas 
savo baigiamajame žodyje padė
kojo sveikintojams ir k iek 
plačiau pakalbėjo apie kun. dr. 

Ju rg io naujas pa re igas ir 
lietuvių visuomenės dėmesį. Po 
tokių jautrių jubiliatams svei
katos ir gražios ateities linkė
jimų buvo pakeltos šampano 
taurės ir palydėti Ilgiausių 
metų linkėjimais. 

Marytė ir Stasys Šarauskai 
trumpai išreiškė gilią padėką 
visiems už sveikinimus, už do
vanas, kurias įteikė G. Lapenas 
ir A. Sandargienė visų dalyvių 
vardu, už šeimos įvertinimus. 

Nedaugeliui tenka džiaugtis 
tokia šeimos laime. Aukščiau
siasis dažnai vieną ar antrą pa
šaukia amžinybėn. Todėl Marytė 

Stasys Šarauskai laimingi ir 
galėję nueiti, kad ir pasibar
dami, vis ir vėl pasibučiuodami, 
tokį gražų šeimyninio gyvenimo 
kelią. Dar daug giedrių ir lai
mingų metų bendroje kelionėje. 

Lietuviai Floridoje 

Juno Beach , FL 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

LB apylinkės valdybos posėdis 
gruodžio 7 du vyko A.D. Augūnų 
bute. Valdybos pirm. Algio 
Augūno darbotvarkę priėmus, 
buvo aptarti einamieji reikalai, 
paruošta Naujų Metų sutikimo 
programa ir pasiskirstymas dar
bais. Stengiamasi , kad šių 
Naujų metų sutikimas būtų 
gražesnis už praeityje ruoštus ir 
kad renginyje dalyvautų dar 
daugiau t au t i eč ių . Džiugu 
girdėti, ypač vyresnių žmonių 
pasisakymus, kad jie ėjo ir eis 
Naujus Metus sutikti ne šokti ir 
linksmintis, bet susitikti, pa
simatyti su draugais, pažįsta
mais, ypač su atostogautojais, 
atvykusiais iš tolimų gyvenvie
čių ir iš Kanados . Tenka 
paminėti, kad pernai čia Nau
jus Metus sutikę atostogau-
tojai jau pranešė, kad ir šiais 
metais pas mus Naujus Metus 
sutiks. 

Naujus Metus sutiksime gruo
džio 31 d., pirmadienį, 9 v.v., St. 
Paul of the Cross parapijos 
salėje 10970 State Rd., 703, N. 
Palm Beach, Florida 33408, 
telef.: 407-626-1873. 

Bus duodama puikiai paruoš
t a vaka r i enė su šampanu, 
kavutė ir tortai: Dalyvavimas 
30 dol. asmeniui. 

Valdyba kviečia visus vie
t in ius ir atostogautojus su 
šeimomis ir draugais dalyvauti 
Naujų Metų sutikime. Rezer
vacijas pri ima Algis Augūnas, 
tel. 407-744-6788 ir Marius So-
donis, tel. 407-626-0870. 

P . Mikšys 

A.tA. 
ANTANUI KLEIZAI 

mirus , nuoširdžią užuojautą re i šk iame velionio 
žmonai, sūnui , gen. Lietuvos konsului VACLOVUI 
KLEIZAI, jo šeimai ir visiems ar t imiesiems. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba 

< 

• 

» 
-

• 

f \^ midlcind Padera. 
• • • • r Savmgs and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EDE £r 

A.tA. 
JADVYGA ŠIMKEVIČIUS 

ŠIMKIENĖ 
Gyveno Ormond Beach, FL, anksčiau Chicagoje, Mar-

quette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. gruodžio 14 d., 4 vai. p.p., sulaukusi 76 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Adolfas; Lietuvoje 

sesuo Stefanija Minatkienė su šeima; svainis Povilas su šeima 
ir ki t i giminės, artimieji bei draugai. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Mar-
quette Parko Lietuvių namų savininkų draugijai, LDK Biru 
tės draugijai ir Lietuvos Dukterų draugijai. 

Kūnas pašarvotas antradieni, gruodžio 18 d. ir trečiadieni. 
gruodžio 19 d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus Marųuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. Atsisveikinimas trečiadienį 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, gruodžio 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones siela. 
Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines ir 
palaidota nuosavame mauzoliejuje. 

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

Nuliūdę vyras, s e suo ir k i t i giminės. 

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

DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 19 d. 

A.tA. 
inž. dail. 

MIKALOJUS IVANAUSKAS 
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po il

gos ligos, St. Petersburg Beach, FL, gruodžio 15 d. 
mi rė inž. dail. Mikalojus Ivanauskas, sulaukęs 81 
metų amžiaus. 

Pasiliko labai nuliūdę: žmona Elena, sūnus 
Eugenijus, marti Regina, anūkės Danielle ir Julytė, 
brolienė Marta ir jos dvi dukterys su šeimomis 
Clevelande 

PADĖKA 
Mūsų mylimai ir brangiai 

A.tA. 
STASEI ŠIMOLIŪNIENEI 

mirus, pergyvenome didelio skausmo ir liūdesio valandas, 
kurias mūsų bičiuliai savo pagalba ir užuojauta palengvino. 

Nuoširdžiai dėkojame Detroito Šv. Antano parapijos kle 
bonui kunigui Alfonsui Babonui ir kunigui Kazimierui 
Simaičiui, Šv. Rašto skaitytojams Vilijai Sužiedėlienei ir 
Matui Baukiui, muzikams Stasiui Sližiui ir Mark Lindquist, 
karsto nešėjams; atsisveikinusiems: Stefanijai Kaunelienei. 
Edvardui Milkui, Albertui Misiūnui, Tom Radtke ir Jolan 
tai Zaparackienei; raštu išreiškusiems užuojautą; Lietuvos 
atstovui Stasiui Lozoraičiui, Detroito miesto tarybos nariams, 
Maryann Mahaffey ir Mel Ravitz; taip pat visiems, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu, aukojusiems įvai 
riems fondams ir Šv. Mišioms bei vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie mūsų mylimos žmonos. Motinos, Seneles 
ir Prosenelės paskutinės žemiškos kelionės, rūpestingai 
įvykdytas laidotuvių direktorės Jolantos Zaparackienes. Ypa
tinga padėka priklauso dr. Vainučiui Vaitkevičiui už didžias 
pastangas pratęsti savo pacientės gyvenimą. 

Vyras Stasys, sūnūs Algimantas su šeima ir Saulius. 

A.tA. 
JONAS VIRBICKAS 

Gyveno TVin Lakęs, \VI, anksčiau Racine, WI. 
Staiga mirė 1990 m. gruodžio 17 d., 10 vai. ryto, sulaukęs 

83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Linkuvoj. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime trys seserys ir brolis Juozas 

Lietuvoje: daug draugų Amerikoje. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas buvo pašarvotas antradienį, gruodžio 18 d. Haase 

Funeral Home koplyčioje. Twin Lakęs, WI. 
Laidotuvės įvyko gruodžio 19 d., trečiadieni. Iš koplyčios 

11 vai. ryto buvo atlydėtas j St. John's bažnyčią. Twin Lakęs, 
WI. kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų buvo nulydėtas į TVin Lakęs miesto kapines. 

Laidotuvėmis rūpinosi Teresė ir Stasys Ančiuliai. 
Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už 

a.a. Joną. 

Nuliūdę se se rys , brol ia i ir d r a u g a i . 

Laidotuvių d i r e k t H a a s e F u n e r a l Home Tel . 
414877-3013. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

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 a m u s 

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

Kiti S . C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 Sou thvves t H w y . * Palos Hi l ls 

1 H i cko ry Hi l l s 
* C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd 
2424 VV. 69 St 
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gruodžio 28 d.. Iki sausio 1 d. Imtinai Vf? 

Marlror-4 koptyclojs prlo „Draugo" A j g 

^ * l 

Prašau uunift. mano atžymėtas intencijas i kalėdines oktavos Sv Misiąs ir 
maldas 

', Padėka Ih^vui ui siuoa metus '. , Prašant laiming ateinančių metų 
G Padėka Marijai ui globa l Prašant sveikatos 
C. Padėka ui . <utas malones Prašant ramybes šeimoje 
1 '. Padėka ui taiką pasauly Praaant santūrumo malones 
• Ui lietuviu* Sibire, gjrv ir mir Prašant Lietuvai laisves 
D Ui seimo* mirusius Prašant pasaukimų i dvasini luomą 
O Ui vaikus . Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kllbourn Ava. 
CMcego, IL 60629 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst S t m l 

C hkago , I l l inois 60f.2^ 
l-( 312) -476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South RofecitS Rood 
Palos Hills. Illinois 6046-

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South S)th Avenue 

Cicero I l l inois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 S>uth ^Oth Avenue 

( icero Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a i do tuv ių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i 1 (3121-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

D O N A I D M. PETKUS 
1 AVVRENCE C GASUNAS 

I • 

file:///1arquette


DRAUGAS, trečiadienis, 1990 m. gruodžio men. 19 d. 

x Prel. Juozas Prunsk is dėl 
širdies sutrikimo paguldytas Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, 550 kam
bary, lova 1. Ji prižiūri dr. S. P. 
Tummala. 

x J u o z a s Lukša , kilimu iš 
Argentinos, vadovaus Mokslei
vių ateitininkų sąjungos žiemos 
kursuose Dainavoje gruodžio 
26-sausio 1 dienomis. Mokslei
viai nuo 11 skyriaus prašomi 
r eg i s t ruo t i s s k a m b i n a n t 
708-848-9851. 

x V y t a u t o L a n d s b e r g i o , 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos pirmininko ir 
delegacijos, oficialaus vizito 
JAV-ėse metu JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba 
paskyrė iŠ „Dovana Lietuvai" 
fondo 10,000 dolerių Lietuvos 
diplomatiniams reikalams. 

x Pre l . J . A. Kučingis , Los 
Angeles, Cal., nuoširdus ir 
didelis „Draugo" rėmėjas, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Klemensas Juškev ič ius , 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumera tor ius , nuoširdus 
rėmėjas daugelį metų, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą. Kad dienraštis gyvuotų", 
nepavargtų ir toliau neštų 
lietuvišką ir katalikišką žiburį, 
pridėjo 100 dol. auką, o už kalė
dines korteles ir kalendorių — 
20 dol. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Stasė Bajalis, Los Angeles, 
Cal., „Draugo" nuoširdi ir 
didelė rėmėja, Šv. Kalėdų ir 
Naujų 1991 Metų proga, o taip 
pat ir už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 100 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x An tan ina Repš ienė šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina gimines, d raugus , 
pažįstamus ir visus geros valios 
lietuvius ir linki visokeriopos 
Dievo palaimos. Tėvynėje esan
tiems linki, kad gimęs Kūdi
kėlis Jėzus suteiktų stiprybės 
kovoje, o Nauji Metai atneštų 
laisvės rytojų. Vietoj sveikinimo 
kortelių skiria auką „Draugui". 

x Visi kviečiami ir laukia
mi a te i t in inkų rengiamose 
kūčiose šį sekmadieni, gruodžio 
23 d., 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Vietas užsakyti 708-499-2447, 
708-424-4150. 

(sk) 

x Mišiolas (pilnas i r lietu
vių kalba) j a u a t spausd in tas , 
įrišamas ir užsisakiusiems jau 
s iunt inė jamas . Tačiau nuo 
Lietuvių Kunigų Vienybės 
Seimo (1990.9.12) visais Mišiolo 
adminis t rac in ia i s r e ika la i s 
kreiptis i ne kun. dr. Z. Smilgą, 
ar kun. J. Steponaiti, bet į kun. 
dr. V. Cukurą (Immaculate 
Conception Convent, Rte. 21, 
Putnam. CT. 06260* a r kun. R. 
Krasauską (Matulaitis Nur-
sing Home. P u t n a m . CT. 
06260). Jie abu apsiėmė šio Mi
šiolo administracinius reikalus 
tvarkyti. 

(sk) 
x Pa t r i a dovan in ių prekių 

x Kalėdų šventė bus atei
nančios savaitės antradienį, 
gruodžio 25 d. Po Kalėdų, gruo
džio 26 dieną, „Draugas" dirbs 
visą dieną ir išleis ketvirta
dienio, gruodžio 27 d., numerį. 
Norintieji paskelbti kalėdinius 
sveikinimus ar žinutes prašomi 
siųsti tuojau — dar prieš šven
tes . 

x Visi kviečiami dalyvaut i 
Chicagos ateitininkų ruošia
mose kūčiose. kurios prasideda 
sekmadienį, gruodžio 23 d. 3 v. 
p.p. Mišiomis Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Bus tradiciniai 
kūč ių valgia i . ka lėd ines 
giesmės. Sau ir savo artimie
s iems vietą kūčiose reikia 
užsakyti jau dabar. 

x Li tuanus žurna lo leidėjai 
y r a Lituanus fundacija, kurios 
direktoriai skiriami JAV LB 
krašto valdybos. Šiomis die
nomis paskirti ateinančių dve
jų metų terminui Regis Vedegys 
—- pirm., Daina Kojelytė, Jonas 
Kučėnas. Julius Lintakas ir dr. 
A. Marchertas. Vienerių metų 
kadencijai kooptuotas dr. Jonas 
Zdanys. Laikantis įstatymo, šių 
direktorių sąrašas pasiųstas į 
Springfieldą sekre tor iu i 
išlaikyti ne pelno siekiančios 
organizacijos statusą. Lituanus 
atveju jau 25 metai taip daroma 
kasmet. 

x Vai Ramonio laiškas iš
spausd in tas „Chicago-Sun 
Times" gruodžio 17 d. laidoje 
Laiške aiškiai pasisakoma prieš 
prez. Busho pagalbą Gorbačio
vui, kuris įsakė savo gynybos 
ministeriui persekioti žmones, 
ypač pabaltiečius. Demokratijos 
vadovas Bushas negi nori 
palaikyti blog}, klausia laiško 
autorius. 

x K u n . L e o n a r d a s Mustei
kis, Sunny Hills, Fla., „Drau
go" rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo 25 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių, 20 dol. 
dienraščio paramai, linkėdamas 
„Draugui" palaimingų Kalėdų 
ir sėkmingų Naujųjų 1991 
Metų. Labai dėkojame už lin
kėjimus ir aukas. 

x Naujų metų pokylį rengia 
Lietuvių Opera Jaunimo centro 
salėje ir kviečia Jus jame daly
vauti. Naujų metų sutikimo 
pokylio vadovas yra Vaclovas 
Momkus . Paskambinus jo tele
fonu 925-6193, galima užsi 
sakyti stalus ir sužinoti visas ki
tas informacijas. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M*> W . 63 St., Chicago. U f>062<> 

Tel 11-312) 77&-5162 
14300 S Bell Rd , Lockport. !l 60441 

Tel (708) 301-486* 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S Ked/ie Avenue 

Chicago. II 6062<> 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo ^ iki 7 \.t! \.IK 
šfvt.id 9 \ r iki i <.M ti 

ADVOKATAS 
Vvtenis Lietuvninkas 

2501 W. *»9th St.eet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K O g d e n Ave.. Ste. l«-2 
Hin»dal<>. U. 60521 
Tel. I7081 325-3157 

Valandos patfai susitarimą 

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 
į Vilnių kargo-oro linija. Tel . 
312-778-2100. (sk) 

x J A V L B Mich igano apy
g a r d o s valdybos pirm. Vytau
tas Kutkus ats iuntė 100 dol. 
„Draugui", l inki visai redak
cijai ir administracijai linksmų 
Kalėdų Švenčių ir laimingų 
Naujų 1991 metų. Ta proga 
dėkoja už jų darbų informavimą 
ir jų veiklos aprašymus „Drau
ge". Dėkojame už linkėjimus ir 
auką. 

x Reg ina Griškel ienė , N . 
L a k e Shore Dr. , Chicago, 
„Draugo" garbės prenumera-
torė, įvairiomis progomis pra-
tesdama prenumeratą, „Drau
gui" a ts iuntė 200 dol. čekį. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
realią auką. 

x Mar i ja V a i t k u s , Bellevil-
le , 111., , , D r a u g o " garbės 
p r e n u m e r a t o r ė , l i e tuv i ško 
žodžio ir veiklos rėmėja, pratęsė 
prenumeratą su 100 dol. auka 
dienraščio stiprinimui. Nuo
širdus ir didelis ačiū. 

x Lie tuv ių O p e r a nuošir
dž ia i sveikina savo mecenatus 
bei rėmėjus, solistus ir choris
tus , meno vadovus ir lietuvių 
visuomenę, linkėdama malonių 
Kalėdų švenčių ir sveikų bei 
laimingų Naujų 1991 Metų! 

x M a t a s M i l u š a u s k a s 
sveikina Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų prega visus savo gimines, 
draugus i r pažįstamus, linkė
damas visiems sveikatos ir sėk
mės. 

x „ L i e t u v a " P a r c e l Ser
vice , sveikina savo klientus su 
Šv. Kalėdom ir N. Metais, linkė
d a m a s v e i k a t o s ir geros 
nuotaikos. 

x A l d o n a ir Česlovas Grin-
cevičiai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1991 Metų proga sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus, 
linki visiems geros nuotaikos ir 
sveikatos. 

x E u g e n i j a i r V i k t o r a s Ba-
č i n s k a i šv. Kalėdų proga 
sveikina mielus gimines, drau
gus ir pažįs tamus šiapus ir 
anapus Atlanto, linkėdami svei
katos ir laimingų Naujųjų 1991 
Metų 

x „ Š a l t i n ė l i s " nuoširdžiai 
sveikina šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga visus gimines, drau
gus, klientus ir pažįstamus, lin
ki visiems stiprios sveikatos ir 
geros nuo ta ikos . Teresė ir 
Povilas Urbonai . 

x L ie tuv ių T a u r a g ė s klu
b a s , Chicago, 111., Kalėdų ir 
Naujųjų 1991 Metų proga svei
kina „Draugą", jo bendradar
bius ir skaitytojus. Dienraščio 
paramai skiria 30 dol. auką. 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
M A I S T O P R O D U K T A I bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų, 
10 sv cukraus, 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėžė persikų. 4 sv. valg. druska, 
18 oz. r iešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 S o u t h 79th Ave., Hicko-
ry Hil ls , 111. 60457, te le fonas 
(708) 430-8090. 

(sk> 
x J U O Z A S BACEVIČIUS, 

namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace R E , te l . 778-2233. 

(sk) 

I k ŽVAIGŽDUTE 
BM^LJL * * įsteigtas Lietuviu Mokytoju Sąjungos Chicagos skyrimu 

Redaguoja J Piatas. Medžiagą «\pti: 3206 W «5Ui Place, Chicago, 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 

IL 60629 

Kalėdų senelis lanko vaikučius Lietuvos mokykloje. 

Šv. Kalėdų proga „Tėvynės 
žvaigždutė sveikina visus 
skaitytojus ir bendradarbius. 
Tegul Kalėdų džiaugsmas 
uždega lietuvių širdyse vienybės 
ir ištvermės kibirkštį. 

Redaktorius 

P R A Š Y M A S 
Kalėdų Senelis važiuoja, 
Kalėdų Senelis bus čia. 
J i s skuba per kalnus ir klonius, 
J į veža stirniukai risčia. 

Atvesk man, Seneli, sakutę 
Eglutės mūs miško žalios. 
Teprimena man ji gegutę, 
Kai girioj žalioj užkukuos. 

Atvesk man saujelę ir žemės! 
Žemelės tėvelių senų, 
Nuo amžių jie ten dar gyvena 
Prispausti kančių ir vargų! 

A i K Kašiubienė 

KODĖL REIKIA SKAITYTI 
IR BRANGINTI 

LIETUVIŠKAS KNYGAS 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo viet iu iš bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G . T . I N T E R N A T I O N A L , 
I N C . 9525 S. 79 th A>e. , 
Hickory Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x N o r i n t p i rk t i bei pa rduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis i Vyt . a r Genę Belec
k u s . 540 A m b a s s a d o r Ct . 
S u n n y Hills, Fla. 32428, te l . 
904-773-3333. 

• (sk) 
x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambinki te 
RE M AX REALTORS. Rimas 
S t a n k u s , tel . (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Mes tur ime skai ty t i ir 
branginti lietuviškas knygas, 
nes jos mums papasakoja apie 
Lietuvos praeiti ir apie žmonių 
gyvenimą Lietuvoje. Lietu
viškos knygos padeda išlaikyti 
lietuvių kalbą ir duoda progos 
susipažinti su lietuvių litera
tūra. Skaitydami lietuviškas 
knygas, sužinoma iš Lietuvos is
torijos kunigaikščių vardus ir jų 
veiklą Lietuvos naudai. Tai 
mums padeda amerikiečiams 
išaiškinti apie mūsų kraštą iš 
kurio mūsų tėveliai yra kilę. 

Skai tydami l ie tuviškas 
knygas daug sužinome i š 
Lietuvos geografijos apie 
gyvenimą Lietuvoje. Yra labai 
smagu sužinoti, kaip mūsų 
seneliai ir proseneliai gyveno. 
Paskaičius knvgas mums kyla 
noras aplankyti Lietuvą ir pa
matyti savo akimis dabartinį 
žmonių gyvenine, susipažinti 
su giminėmis. 

Svarbiausias dalykas, kodėl 
mes turime skaitvti ir branginti 
lietuviškas kny c^9 yra tai, kad 
jos padeda išlaikyti gyvą lietu
vių kalbą, kuri yra ne tik graži, 
bet viena iŠ seniausių kalbų 
pasaulyje. Jos pradžia senovinis 
sanskritas, todėl lietuviškas raš
tas yra svarbus ne tik mums, 
bet ir visam pasauliui. Mes ne
galime leisti lietuvių kalbai 
numirti, todėl privalome skai
tyti ir branginti lietuviškas 
knyga? 

Karina Turnerytė, 
7 sk mokinė. Dariaus Girėno 

lit. m-la 

KALĖDOS 

Man pat inka Kalėdos,nes 
gaunu dovanų. Švenčiam Kalė
das prie gražiai papuoštos 
didelės eglutės. Eglutė t u r i 
d a u g lempučių i r į va i r ių 
papuošalų. Atvažiuoja d a u g 
svečių, gerai pavalgom. Visi 
linksniai eina namo. 

R imas Marč iu l ion i s , 
5 sk. mokinys. Dariaus Girėno 

lit. mokykla 

NORVEGIJA 
(Kalėdų legenda) 

Kada tau reikės keliauti 
vandenimis, a š būsiu su ta
vimi ir upės tavęs nepa
skandins. : 

Gal daugiau negu prieš pen
kis šimtus metų Norvegijoje, 
šiaurės vakaruose, mažame 
kaimelyje prie v a n d e n y n o 
krantų > gyveno mažas vaikas, 
vardu Kristoporas. 

Jo tėvas buvo žvejas. J is 
gyveno prastame namelyje ant 
vandenyno kranto. K r a n t a i 
buvo kietos uolos, tai didžiau
sias pavojus žvejams. Tiktai ten 
gimę ir augę ta rp tų pavojų, 
galėdavo drįsti žiemos metu 
leistis į vandenyną. Kasmet 
daug jų ten žūdavo. 

Tos vietovės gyventojai buvo 
š iu rkš t aus būdo, p a p r a s t i , 
nepuošnūs žmonės. Nuo pat 
lopšio buvo auklėjami kietai , 
kad galėtų kantriai nugalėti 
visus sunkumus. Šaltis, nuovar
gis, sunkus darbas buvo jų 
kasdieninė dalia. Visi gyven
tojai buvo labai tvirto sudėjimo. 
Silpnesnieji mirdavo ankst i 
savo jaunys tė je , nea t s i l a i 
kydami prieš žiaurų klimatą. 

Kristaus mokslas i kampelį, 
kaip gyventojai sako, buvo 
atneštas septintajame šimtme
tyje. Vienas katalikų kunigas 
Anglijoje buvo priverstas bėgti 
iš savo tėvynės. Negalėdamas 
kitaip pabėgti, jis sėdo į mažą 
laivelį. Vėjai ir bangos nunešė 
jį link Norvegijos ir išmetė ant 
k ran to , t ruput į žemiau tų 
namelių, kuriuose gyveno Kr i s 
toporas. 

Tolokai nuo k ran tų kyšo 
aukštai iš vandenų uola, kuri 
labai skiriasi nuo kitų uolų, už 
ją žemesnių, kurias dažnai 
pakilusieji vandenys pridengia. 
J i yra vadinama švento Gve-
nelpo uola. J ją atsimušęs kuni
go laivelis t rūko pusiau, bet 
vanduo jo neprisėmė. kol vėjai 
neprinešė jo iki dvidešimt jardų 
nuo kranto, tada jis nuskendo, 
o kunigas išplaukė į krantą ir 
taip išsigelbėjo. m . , 

r (Bus daugiau) 

J A U N O Į P R O Č I A I 

Patarlės y ra geri patarimai, 
pamokantys žmones. Mes moko
mės iš tėvelių, kaip elgtis prie 
stalo. Paprastai vaikai prie stalo 
būna neramūs. Tėvai moko, 
kaip iš tikrųjų reikia elgtis val
gant: kaip valgyti, ka ip laikyti 
šakutę ir peilį, r amia i kalbėti 
prie stalo ir t.i. Taip vaikai 
išmoksta iš mažens, įpranta ir 
visą gyvenimą elgiasi gerai. 
R i m a Pau l iū t ė , 7 sk. mokinė 

Dariaus Girėno lit. mokykla 

GALVOSŪKIS NR. 51 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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„Turning Point" 
i spanų 

GALVOSŪKIS NR. 52 
(Žiūrėkite piešinėli) 

Berniukas paklydo miške. 
Surask i te j am išėjimą, t ik 
nen u veskite pas vorą, nes jis bi
jo vorų. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 53 
(Žiūrėkite piešinėli) 

•u *b 

30 

Pranas keliavo po Europą. At
vykęs į kiekvieną valstybę, 
užsukdavo į kino teatrą pažiū
rėt i filmų. Iš viso jis matė 
penkis f i lmus. Kiekv ienas 
filmas buvo viena kalba, o 
apačioje ekrano užrašai kita 
kalba. Nė vieno filmo nematė 
anglų kalba. Buvo prancūzų, 
italų, ispanų, vokiečių ir švedų 
kalbomis. J is matė filmus šiais 
pavadinimais: Goodbar, Annie 
Hali, Star wars, Beau Geste ir 
Turning Point. Filmų pava
d in imai buvo i lgesni , čia 
surašyti sutrumpinti pavadi
nimai. Naudodami žemiau duo
tus paaiškinimus ir brėžini, mė
ginkite išaiškint i kiekvieno 
filmo kalbą ir užrašus ekrano 
apačioje. Už t e i s ingą iš
sprendimą 10 taškų, jei pasi
taikys klaida — tik 5 taškai. 

r* 
vi» vt 

1. „Turning Point" filmas 
nebuvo i spanų kalboje. 2. 
Vokiečių kalba buvo vartojama 
dviejuose filmuose: „Star Wars" 
ir „Beau Geste", bet abiejuose 
filmuose nebuvo nieko prancū
ziško. 3. Pranas žiūrėjo filmus 
šia tvarka: „Annie Hali ' ir 
„Beau Geste". Viena iš jų 
vokiečių kalba ir užrašai švedų 
ir ispanų kalbomis. 4. Filmas 
„Beau Geste" ispaniškas, bet 
užrašai ne Švedų ir ne italų 
kalbomis. 

Sujungę taškus, sužinote kas 
yra nupiešta. Galite piešinėlį 
nuspalvinti. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 54 

D a i k t a s esu svarbus , 
metalinis — apvalus. Jei pirmą 
raidę nuimsi, daiktą apskritą 
matysi . Jį matai kiekvieną 
dieną sukantis, be to, ne vieną. 
Je i vietoje pirmos raidės antrą 
dėsi, vardą vyrišką regėsi. Jei 
dar kartą keisti pamėginsi, 
svetimą pinigą rankose vartysi. 
(5 taškai) 

Atsiuntė A Mačiukevičius 

GALVOSŪKIS NR. 55 

Žemiau yra surašyta dešimt 
didelių pasaulio miestų. Pa
rašykite, kuriai valstybei tas 
miestas priklauso. JAV miestai 
irgi turi panašių vardų, kurie 
y ra ir kituose kraštuose. Jei 
surasite panašių pavadinimų, 
pažymėkite, kuriame krašte tas 
panašuolis yra. UŽ teisingus at
sakymus 10 taškų, jei pasitai
kys klaida, tik 5 taškai. 

1. Palermo. 2. Para. 3. Paris. 
4. Peiping. 5. Penki. 6. Pernam-
buco. 7. Perth. 8. Philadelphia. 
9. Pingkiand. 10. Piraceus. 

GALVOSŪKIO NR. 31 
ATSAKYMAI 

1. Katynas. 2. Katė. 3. Kata
strofa 4. Katedra. 5. Kategorija 
6. Katilas. 7. Katinas. 8. Katpė-
dė. 9. Katuogė. 10. Katakombos. 
11. Katalogas. 12. Katorga. 

GALVOSŪKIO NR. 32 
ATSAKYMAS 

Buvo pasamdyta 3 didesni ir 
mažesni laiveliai. 

Ir gaidys dainas pamiršta, kai 
vanagą išvysta. 

Lietuvių patarlė 


