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Danija už Pabalt ijo 
respublikas E B 

pasitarime š iandien 
Kopenhaga. AFP ir Reuterio 

žinių agentūros paskelbė, kad 
Danijos Užsienio reikalų min. 
Ufe Ellemann-Jensen įspėjo So
vietų Sąjungą, jog gali pakenkti 
Europos Bendruomenės siunčia
mai pagalbai, jei Sovietai pra
dės vartoti priespaudos veiks
mus Pabaltijo valstybėse. 

Sį klausimą Danijos Užsienio 
reikalų ministerija iškelsianti šį 
penktadienį EB užsienio reikalų 
minister ių pasi tar ime, nes 
Sovietų Vidaus ministerijos 
daliniai jau pavartojo prievartą, 
užimdami pastatus. „Mes priva
lome aiškiai pasakyti Maskvos 
vyriausybei, kad EB parama są
lygojama ne tik ekonominėmis 
reformomis, bet taip pat ir 
politinėmis reformomis", pa
skelbė Danijos Užsienio reikalų 
ministeri ja per savo žinių 
agentūrą. 

Kaltinimas Maskvai 
Užsienio reikalų ministeris 

Jensen. kaltindamas Maskvą, 
kad tebelaiko Pabaltijo kraštus 
pavergtus, priminė, jos šios 
valstybės buvo smurtu pagrob
tos susitarus 1939 m. Maskvai 
ir nacių Vokietijai. Danija, kaip 
ir daugelis kraštų laiko j a s 
nepriklausomomis valstybėmis. 

Danija, kuri griežtai pasisako 

už Pabaltijo valstybių nepri-
lausomybės atstatymą, finan
suoja Kopenhagoje šių valstybių 
neseniai atidarytą informacijos 
biurą. Biuras y ra pirmasis 
žingsnis į diplomatinių ryšių 
a ts ta tymą tarp Danijos ir Esti
jos. Latvijos ir Lietuvos, pranešė 
AFP žinių agentūra. 

Ministeris Jensen dar pareiš
kė, jog yra „labai susirūpinęs" 
Maskvos užimta prievartos lini
ja prieš Pabaltijo kraš tus vieto
je kad pradėtų derybas dėl plano 
išjungti jas iš sovietinės siste
mos. Jis penktadienį tuo reikalu 
kalbėsiąs Liuksemburge, kur 
įvyks EB užsienio reikalų mi
nisterių pasitarimas. „Savaime 
aišku, jog Gorbačiovas turi labai 
daug problemų, tačiau Pabalti
jo valstybėse naudojimas jėgos, 
kurios kovoja už visišką savo 
nepriklausomybe su nuostabiu 
šal tumu ir garbingumu, yra ne
pateisinamas veiksmas" . T,Lie-
tuva šiuo metu pasiūlė derybas 
be jokių sąlygų ir tai yra 
n e p a t e i s i n a m a , kad tokios 
derybos negali prasidėti" , pa
reiškė Danijos Užsienio reikalų 
ministeris Jensen. J is pakar
totinai paragino Maskvą sutikti 
su Pabaltijo prašymu pradėti 

' dervbas. 

Pabaltijyje provokacijos 
veiksmai 

Ryga. 1991 sausio 2. - Gink
luoti Sovietų policijos daliniai 
apsupo Latvijos pagrindinį laik
raščių spausdinimo pastatą, kad 
nebūtų jis atimtas iš Komunistų 
partijos, pranešė „Tasso" žinių 
agentūra. Jie pasiteisino, kad 
tai daro Uatvijos Komunistų 
partijos įsakymu. 

O kita grupė kareivių iš 
Vidaus reikalų ministerių da
linių Vilniuje užėmė Lietuvos 
Komunistų partijos archyvo 
pastatą ir neleido į juos įeiti 
Lietuvos Respublikos Vidaus 
reikalų ministeriui. pranešė 
Baltfax žinių agentūra. 

Šie abu „darbai" buvo aiškiai 
suderinti, pasakė Ivars Bau-
manis, Latvijos žinių agentūros 
LATA direktorius. Spaudos 
rūmai Rygoje saugojami sovietų 
kareiviams pasikeičiant. Jis ir 
kiti latvių žurnalistai stebėjo, 
kaip prasidėjo užėmimas, o kai 
kurie iš jų pasakė, kad ta i 
daroma ir Gorbačiovo įsakymu. 

Atsisakė išleisti 
laikraščius 

Baumanis pranešė, jog dauge
lis žurnalistų ir kitų tarnautojų, 
kurių ten esama maždaug 700 
žmonių ir kurie dirba tame pas
tate , atsisakė dirbti, tuo reikš
dami protestą prieš sovietų 
įsakymą. Darbininkai atsisakė 
išleisti rusų ir latvių kalbomis 
laikraščius. įskaitant ir Latvi
jos Komunistų spaudą. „Tas-
sas" pranešė, kad specialūs ka
riuomenės daliniai laiko pasta
tą savo žinioje, nes jis priklau
so Komunistų partijai. Alfred 
Rubiks, Latvijos Komunistų 
partijos sekretorius, ištikimas 
Maskvai, pasakė, kad jis tai 
padarė pagal Gorbačiovo dekre
tą. 

Latvijos parlamentas pasmer
kė tokį sauvališką Spaudos 
rūmų ,paėmimą' panaudojant 
policijos jėgą. Jdomu, kad tą 

užėmimą pranešė ir „Tasso" 
agentūra . 

Pagal prezidento dekretą 
Lietuvos televiziją šiandien 

davė pasikalbėjimą su Sovietų 
Vidaus reikalų ministerijos ma
joru, kuris pasakė, jog daliniai 
apie partijų pastatus yra įsaky
ti prezidentiniu dekretu, nes 
turi apsaugoti „savo Komunistų 
partijos Lietuvoje turtą". 

Latvijos parlamento pirmi
n inko pavaduotojas Dainis 
Ivans skambino Sovietų Sąjun
gos Vidaus reikalų ministeriui 
Boris Pugo, kuris pasakęs jam. 
kad jis tokio įsakymo nedavęs. 
Pugo pataręs tuos reikalus 
išrišti „politiniais metodais". 
Latvių Spaudos namų darbinin-

.:,zDE\ FINLAND 

Baftic 
Sea 

Tallmn 
ESTONIAO 

f 
LATVIA 

USSR 

POLAND 

LITHUANIA 

Vilnius Q 

o 100 

JAV Aukščiausiasis Teismas išleido savo naują oficial . nuotrauką. Pir 
moję eilėje sėdi iš kairės teisėjai Harrv A. Blackburn Byron R. White. 
vyriausias teisėjas William H. Rehnquist. ir teisėjai 'I . good Marshall 

:r Paul Stevens. Stovi iš kaires teisėjai Anthony M. Kennedy. Sandra Day 
O'Connor. Antonin Scalia ir neseniai pa tv i r t in tas David H. Souter. 

Europa pradėjo formalų politinės 
federacijos svarstymą 

Priimtas Olandijos pasiūlymas 
Roma. — Prieš vieną savaitę 

čia baigėsi Europos Bendruo
menės konferencija, kurioje for
maliai buvo nutarta pradėti 12 
valstybių tampresnį politinį 
bendradarbiavimą, tarsi fede
raciją — bendrai derinti užsienio 
bei savo saugumo politiką ir or
ganizuot i vieną piniginį 
vienetą. 

Bet tuo pačiu metu šioje kon
ferencijoje buvo sumažintos 
sankcijos Pietų Afrikos valsty
bei ir patvirtinta masinė pa
galba Sovietų Sąjungai ir pa-
reiškta Irakui, kad privalo pasi
t raukt i iš Kuvvaito be jokių 
sąlygų. Jie įspėjo, kad Bagdadas 
yra atsakingas už taiką Persų 
įlankoje. Bendruomenės valsty
bės pradėjo pasitarimus tarp 
savęs, kaip perorganizuoti visą 
savo struktūrą, atsižvelgiant į 
Jungtinių Europos valstybių 
idėją. 

Europos sąjunga 
Europos Bendruomenės pir

mininkas Jacques Delors po 

kai ir vadovybė paskelbė, kad 
įmonė bus nepriklausoma ir iš 
leis akcijas privatiems žmo
nėms, kad ta įmonė nebebūtų 
priklausoma partijai ar vals
tybei. , ,0 politiniai klausimai 
nesp rendž iami su š au tuvų 
vamzdžiais", pasakė Dainis 
Ivans. Prie la tvių Spaudos 
pastato susirinko daugiau, kaip 
5,000 žmonių, kurie reiškė pro
testą prieš tokį Sovietų „žygį". 

Nauja enciklika 
Vat ikano mies tas . 1991 

sausio 1. — Reuterio žinių 
agentūra pranešė, jog popiežius 
Jonas Paulius II net ikėtai 
paskelbė, kad jis išleis naują 
encikliką 20-jo amžiaus socia
linių problemų klausimu. 

Popiežiaus pranešimas buvo 
padarytas šv. Mišių metu Šv. 
Petro bazilikoje minint Katali
kų Bažnyčios Taikos dieną sau
sio 1 d. Enciklika liečia visą 
Katalikų Bažnyčią. Tai bus 
aštuntoji šio popiežiaus en
ciklika, kai jis 1978 m. buvo 
išrinktas popiežiumi. 

Popiežius taip pat paskelbė 
šiuos metus „Bažnyčios socia
linio mokymo metais" ir ragino 
visus daugiau domėtis Bažny
čios skelbiamomis socialinėmis 
doktrinomis. į kurias įeina tei
singumo, taikos ir darbo sritys. 
Naujoji enciklika skirta prisi
minti šimtmečiui nuo popie
žiaus Leono XIII enciklikos 
išleidimo, kuri tapo žymiu 
dokumentu socialiniu problemų 
sprendime. Naujoji popiežiaus 
Jono Pauliaus II enciklika skir
ta šių laikų social inėms 
problemoms. 

konferencijos pareiškė, kad 
Europa žengia fiavo istorijoje į 
niekada neturėt., sąjungą. Dis
kutuojama polit 'iė ir moneta
rinė Europos valstybių sąjunga. 
Ekonominė sr^unga turėtų 
įsigalioti su 1992 metų pabaiga. 
Bet politinė sąjunga dar yra 
visai naujas dalykas, todėl teks 
ilgiau tartis, ko, bus suderintos 
valstybių nuomonės, kiek kiek
viena valstybė r.orės ir galės at
sisakyti savo suverenumo teisių 
Europos Bendruomenės naudai, 
nes tai lies politinius, socia
linius, diplomatinius ir turbūt 
gynybos klausimus. Nežiūrint 
visų šių problemų, 12 valstybių 
atstovai sutarė pradėti intensy
vius pasitarimus visais čia 
išminėtais klausimais. 

Konferencijoje dalyvavo pir
mą kartą nau ašis Britanijos 
ministeris pirm. John Major, 
kuris aiškiai pasakė, jog jo kraš
tas dar vis pikta: žiūri į sujungtą 
Europą. Bet ji.- noriai dalyvavo 
diskusijose ir atvirai pareiškė 
savo abejones tačiau nebuvo 
griežtai nusistatęs prieš suor
ganizavimą bendrojo Europos 
banko, kuris turėtų pradėti 
veikti kada n- rs 1994 metais, ' 
įvedant vieną bendrą Europos 
Bendruomenė- valstybių valiu
tą. 

Politinis klausimas 
Šį kartą čia buvo daugiau 

. aptariami ekcr.ominiai klausi
mai, tačiau ša ia jau buvo pra
dėti gvildenti ir politiniai 
sąjungos aspi*tai. Čia buvo 
pasisakyta u: centralizuotą 
polit'kos ved mą. Britanijos 
min. pirm. Ma or jau nebesakė, 
ne, ne, kaip n-kartą yra pasa
kiusi buvusioji pirmininkė Mar-
garet Thatcher. 

Savo išleistame pareiškime. 
12 Europos vaNtybių vadai pasi
sako už išstudijavimą savo gy
nybos reikalu atsižvelgiant į 
tradicines tu v ilstybių pozicijas. 
Buvo nutarta -ustiprinti Euro
pos Parlame :o galią, kuris 
dabar turi tik ^atariamojo balso 
teises. Nutart pradėti Europos 
pilietybės -tudijas. Šioje 
konferencijoj* ->uvo panaikinta 
vienbalsio m. arimo taisyklė, 
tad nuo dabar 'ūsimuose Euro
pos Bendrucnenės pasitari
muose jau bus ^alsuojama balsų 

dauguma. Daugelis pasisakė, 
kad vienas kraštas negali 
užblokuoti daugelio kraštų 
nutarimą. 

Pagalba Sovietų Sąjungai 
Svarstydami Sovietų Sąjun

gos maisto krizę, visi 12 kraštų 
pritarė, kad reikia Maskvai su
teikti 1 bilijono dolerių pagalbą 
maistu, kartu suorganizuojant 
1.4 bil. papildomą pagalbą 
techniniais įrengimais 1991 ir 
1992 metais. Bet tą techninę 
pagalbą dar turi ištirti kiek
vienas kraštas atskirai. Priim
tas Olandijos pasiūlymas kitais 
metais suorganizuoti Europos 
energijos t inklą, ku r i ame 
dalyvautų ir Sovietų Sąjunga. 
Tai būtų visokeriopa bendrija, 
kai Maskva teiktų Vakarų Euo-
pai nuolatinį aprūpin imą 
natūraliomis dujomis ir alyva ir 
už tai jai būtų mokama doleriais 
ir kita Vakarų valiuta kol bus 
įvesti Europos pinigai. 

12 valstybių vadai trumpai 
užsiminė nepavykusius pasita
rimus dėl muitų, kad būtų su
daryta nauja pasaulinė sistema, 
pagal GATT taisykles. Švelniai 
pareikštas nepasitenkinimas 
JAV dėl nusistatymo žemės 
ūkio politikos klausimais, nes 
nesusitarta ūkininkų subsidijų 
reikalu. 

— Briuselyje NATO valsty
bių gynybos ministeriai paskel
bė įspėjimą, kad yra naujų 
grėsmės ženklų Vakarų Europos 
saugumui iš rytų pusės. Pasi
tarime dalyvavo ir JAV Gyny
bos sekretorius Diek Cheney. 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas, gavęs visas nori
mas teises iš Liaudies deputatų 
kongreso, gruodžio 27 dieną 
grasino Pabaltijo respublikose 
įvesiąs karo stovį ir prezi
dentinį valdymą. 

— Maskvoje, kalbėdama su 
užsienio žurnalistais, prieš 
metus mirusiojo akademiko Sa
charovo žmona Bonner pareiš
kė, jog vakariečiai stiprina savo 
parama tik totalistines jėgas, 
kurios pasuko į diktatūrą. Ji 
griežtai pasisakė prieš teikiamą 
pagalbą per Maskvą ir patarė 
Vakarų vyriausybėms tą pa
ramą skirti respublikoms. 

Perdirbama 
lietuviška nafta 
Mažeikiai. — Eltos žinių 

agentūra pranešė, jog kaskart 
Mažeikių naftos perdirbimo ga
myklos žaliavų išteklius papildo 
dalelė lietuviškos naftos, išgau
namos iš Lietuvos pajūrio žemės 
gelmių. Gargždų naftos žvalgy
bos ekspedicijos vairuotojai au
tocisternomis iš šiuo metu vei
kiančio Kretingos, rajono ..Gcn-
čių-3" gręžinio kasdien įmonei 
pristato po 20-30 tonų koky
biško produkto. 

Kaip teigia ekspedicijos vy-
riausis inžinierius Antanas 
Jasas, šiemet iš įvairių gręžinių 
į Mažeikius jau nugabenta 
pustrečio tūkstančio tonų juodo
jo aukso, o nuo naujųjų metų jo 
tiekimai padidės keletą kartų. 
Tai padės įgyvendinti tuščių 
geležinkelio cisternų, grįžtančių 
iš Klaipėdos naftos produktų 
eksportui įmonės, panaudoji
mas. Artimiausiomis dienomis 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamykla savo jėgomis ir lėšomis 
rekosntruos Kretingos grūdų 
produktų kombinato katilinės 
mazuto atsargų bazę ir pritai
kys ją vietinės naftos išsiun
timui. 

Ateityje, kai bus eksploa
tuojami visi šiuo metu ištirti 
Vakarų Lietuvos gręžiniai, 
galima bus kasdien patiekti 
Mažeikių naftininkams iki 500 
tonų kokybiškų žaliavų. Nors 
gigantiškai įmonei šis kiekis — 
simboliškas rezervuarų papildy
mas, prasminga tai, jog vietiniai 
ištekliai tampa vertingais naf
tos produktais. 

„Insight" žurnalas 
apie lietuvius 

New Yorkas, 1990 gruodžio 
22. (LIC) — Washington Times 
leidžiamas ..Insight" žurnalas 
lapkričio 12 d. numeryje iš
spausdino straipsnį apie įvairias 
organizacijas, telkiančias šalpą 
Sovietų Sąjungos. Rytu Europos 
ir Lietuvos tikintiesiems. Jų 
tarpe, aprašyta ir Lietuvių 
K a t a l i k ų Religinė Šalpa 
Straipsnis pabrėžia Religinės 
Šalpos ilgametę veiklą šioj sri
ty, ypač jos svarbą religinės 
priespaudos laikotarpyje. Pla
čiai išdėsto ir dabartinius pro
jektus, masines knygų, rūbų ir 
vaistų siuntas bei tiesioginį 
bendradarbiavimą su Lietuvos 
Caritas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje, kaip praneša AP 
žinių agentūra, buvo nužudytas 
Lietuvos Respublikos ministe-
rės pirmininkės pavaduotojo 
Romualdo Ozolo 20 metų sūnus 
Džiugas Ozolas. Lietuvos Vi
daus reikalų ministeris Marijonas 
Masiukonis pasakė ..Tasso" žinių 
agentūrai, jog Džiugo Ozolo 
kūnas buvo rastas maždaug 2 
vai. po pietų Naujų Metų dieną 
vaisių sode netoli Vilniaus. Pa
grindinės priežastys dėl jo 
nužudymo aiškėja, kaip pasakė 
Misiukonis, ir jos bus praneštos 
vėliau. Areštuoti du asmenys, 
kurie šiuo metu apklausinė
jami. Džiugas Ozolas buvo vedęs 
ir turėjo vieną vaiką. Žinia buvo 
paskelbta ir Maskvos televizi
joje. 

— Vidaus reikalų ministerė — 
jos kareiviai užėmė Lietuvos 
Komunistų partijos archyvą ir 
neleido įeiti kitiems žmonėms, 
kaip tik maskvinės partijos ats
tovams Burokevičiui ir Švedui. 

— Lietuvos AT prez. Vytau
tas Landsbergis, vykdamas į 
Norvegiją, buvo sustojęs Taline. 
Oslo mieste jis tu rės svarbius 
pasitarimus su Norvegijos vy
riausybės nariais. 

— Washingtone prez. G. 
Bushas dar kartą pasiūlė kitos 
savaitės pradžioje sus i t ik t i 
Irako užsienio reikalų minis
teriui ir Valstybės sekretoriui. 

— Britanijos vyr iausybė 
įsakė 8 Irako diplomatams per 
24 --?,!andas išvykti iš Londono. 

— Lietuvoje pradėtas maisto 
gaminių normavimas antrąją 
sausio dieną. Maisto suvaržy
mas įvestas ir Sovietų Sąjungo
je. 

— Latvijos sostinėje Rygoje 
užkabinėjami praeiviai gatvėse. 
Iš japonų grupės ekskursantų ir 
žurnalistų atimti filmavimo 
aparatai ir jų filmai sunaikinti. 

— Graikijos min. pirm. Mit-
sotakis pranešė, jog Albanijos 
egzodas pasiekė tokį laipsnį, 
kad tas skaičius darosi nebe
pakeliamas Graikijoje. Jis įsakė 
sustiprinti savo valstybės pa
sienio sargybas ir nebepraleisti 
albanų į Graikiją. 

— NATO vadovybė pasiuntė 
Vokietijos. Italijos ir Belgijos 
kovos lėktuvus į Turkiją, kad 
sustiprintų jos sieną su Iraku, 
jei būtų pradėtas karas. JAV 
tam veiksmui tuoj pritarė. 

— Valstybės departamente 
kasdieninius Irako krizės reika
lus tvarko Robert Kimmitt. 

— Washingtone vakar susi
rinko naujai išrinktasis 102-asis 
JAV Kongresas. 

— Connecticuto valstijos 
senatorius Christopher Dodd 
parašė laiškus prez. Bushui. 
prez. Gorbačiovui ir Valstybės 
sekretoriui Bakeriui. įspėdamas 
juos. jei bus imtasi prievartos 
veiksmų prieš Pabaltijo respub
likas, tai turi būti sulaikyta 
ekonomine pagalba Sovietų Są
jungai. 

KALENDORIUS 

Sausio 4 d.: Ar imantas , 
Elzbie ta Se ton . Ba lsė . 
Benedikta. Titas. 

Sausio 5 d.: Telesforas, Emili
j a , G a u d e n t a s , S imonas . 
Vytautas. Vytautė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:18, leidžiasi 4:32. 
Temperatūra dieną 29 1.. 

naktį 19 1. 

• 
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/PORTO APŽVALGA r 

Futbolas Chicagoje 

IR VĖL PRIE FUTBOLO... 

Pasibaigė Kalėdų šventės, 
pasibaigė ir ryšium su jomis 
atsiradęs vyrams papildomas 
darbas — lėkščių plovimas. 
Dabar, suradus laisvą valan
dėlę, jau galima pagalvoti ir 
apie futbolą — prisiminti prieš 
porą mėnesių pasibaigusias 
lauko pirmenybes, kur „Litua-
nicos-Liths" komanda per savo 
egzistencijos 40 metų pirmą 
kartą užėmė antrąją vietą tarp 
st ipriausių Chicagos major 
divizijos komandų Metropolitan 
Soccer lygoje. Ką tik gautas tos 
lygos major divizijos komandų 
galutinis vietų paskirstymas 
1990 metais. 

Per pavasario ir rudens ratą 
10 major divizijos komandų 
sužaidė po 18 pirmenybių 
rungtynių. Suskaičiavus įvar
čius ir taškus, komandos pasi
skirstė vietomis šia tvarka: 

1. Eagles - 36:11 - 26 
'2 Lituanica - 28:19 - 23 

3. United Serbs - 22:15 - 23 
4. Green-White - 35:24 - 22 
5. Kickers - 19:21 - 22 
6. Schwaben - 20:21 - 15 
7. Pegasus - 13:20 - 15 
8. Sparta - 12:20 - 14 
9 Vikings - 21:29 - 13 
10. Royal Wavel - 13:39 - 7 
Kaip iš lentelės matyti, meis

teriu tapo „Eagles" komanda, 
kuri taip pat yra ir visos JAV 
mėgėjų — „amateur" klasės 
čempionas. ,,Royal Wavel", 
užėmusi paskutinę vietą, iškri
to iš major divizijos. Jos vieton 
pateko italų komanda „Ma-
roons". „Lituanicos" komanda, 
vadovaujama ištvermingo ir 
kantraus inž. Gedimino Biels-
kaus ir Alberto Glavinsko, 
tapusi vicemeisteriu, atsidūrė 
geroje draugijoje ir pavadinta 
„Team of the year". Jų didžiau
sias nuopelnas, kad ryžosi parsi
gabenti gerų ir pavyzdingų 
žaidėjų iš laisvėjančios Lietuvos. 
Vienas iš jų, Rolandas Sinia-
kovas, išrinktas vertingiausiu 
„Liths" komandos žaidėju 1990 
metais. 

Šiuo metu ..Lituanicos" ko
mandos padėtis be pagražinimų 
ir vaitojimų yra maždaug tokia. 
Kokia ji bus ateityje — pagy
vensim, pamatysim. 

J . J . 

SALĖS PIRMENYBĖS 
PRASIDEDA 

Šį sekmadienį, sausio 6 d.. 
Villa Park. Illinois, Adeum 
Auditorium, vėl prasideda fut-
bolo-soccer pirmenybės salėje. 
Futbolo klubas „Lituanica" tose 
varžybose dalyvauja su dvejom 

komandomis: vyrų pirmoje divi
zijoje ir jaunių, jaunesnių negu 
19 metų antroje divizijoje. 
Sprendžiant iš vyrų komandos 
žaidėjų entuziazmo toms pir
menybėms, gaunasi įspūdis, kad 
jos kažkur dar tol i , tol i . 
Nežiūrint žaidėjų nuotaikos ir 
pasiruošimo joms, o taip pat ir 
skep t i škų pažiūrų į sa lės 
varžybas, o ypač į tų varžybų 
išlaidas (1,660 dolerių už 17 pus
valandžių) jauniai turės žaisti šį 
sekmadienį 11:45 vai. ryto prieš 
„Maroons", o vyrai — prieš 
lenkų „Royal Wawel" 2:15 vai. 
po pietų. Už komandos nepasi-
rodymą — dar 25 dolerių premi
ja. Ir būk „bagotas"... 

J . J . 

klūpo — Ar tū ras Savukynas , Rolandas 
lijus Marč inskas , Toni Maes t re , Ro

bertas Loncar. Stovi — Gediminas Bielskus — komandos vadovas, Phil Abed, Alberto Glavins-
vadovas, Giedrius Grigas, Algis Krygeris. Gediminas Vilkelis, Henry Jenigas , Steve J e n i g a s , 

„Lituanicos" futbolo klubo vyrų komanda 1990 metais. Iš k.: klu 
Urbonavičius, Rolandas Siniakovas, Antanas Jenigas, Virgili 

kas 
Leonas Jonikas ir Don Brandonisio — treneris . Trūks ta Mark Jenigo. 

Nuo t r . Z i g m o D e g u č i o 

KALBA LIETUVOS 
SPORTO 

DARBUOTOJAI 

Po ilgų vargų, kelionių į 
Maskvą, kur visokiausiais bū
dais buvo bandoma gauti lėktu
vo bilietus į Australiją, pa
gal iau , į pirmąjį lėktuvą 
nepatekus, buvo gauti Aerofloto 
bilietai Viktorui Strikaičiui. 
kur is y ra , po „Ža lg i r io" , 
didžiausio Lietuvos sporto klubo 
„Gintaro" pirmininkas ir žino-
majai Lietuvos , ,Sporto" 
laikraščio žurnalistei Marytei 
Marcinkevičiūtei. Nepavyko bi
lietų gauti pačiam „Žalgirio" 
pirmininkui Vytautui Nėniui ir 
„Sporto" vyr. redaktoriui Alek
sui Krukauskui. Atvykę svečiai 
pasakoja, kad Lietuvai paskel
bus savo Nepriklausomybę, lie
tuviškos pavardės visuomet yra 
nustumiamos į eilutės galą. 

Svečius Australijon pakvietė 
Sydnėjaus sporto klubas „Ko
vas", užmezgimui artimesnio 
sportinio bendravimo tarp Lie
tuvos ir Australijos sportininkų 
ir jaunimo. V. Strikaitis čia 
buvo tik dvi savaites, o M. 
Marcinkevičiūtė svečiavosi 
truputį ilgiau. Be Sydnėjaus, 
kur svečiai pamatė šį didžiausią 
Australijos miestą, jie buvo 
nuvykę į Melbourną. kur juos 
globojo Melbourno „Varpas". 
ALFAS valdyba ir mūsų nepa
vargstantis veteranas Leonas 
Baltrūnas. Jie čia apžiūrėjo 
olimpinius sporto stadionus, 
miestą, susipažino su mūsų 
sportine veikla ir, po kelių 
viešnagės dienų, grįžo į Sydnė-
jų. Melbourne ir Sydnėjuje 
svečiai buvo labai draugiškai 
priimti, surado daug draugų ir 

Po Northvvestern universiteto ir Lietuvos krepšinio vyrų r inktinės žaidynių 
Evanston. IL, įspūdžiais dalinasi Ed Krause-Krauchunas — Notre Dame u 
to sporto direktorius, adv. Connie Savickus — krepšinio pradininkas Lietuvoje. 
Juozas Jankauskas — Lietuvos krepšinio r inkt inės išvykos j JAV vadovas, 
ir Raimonda* Sargūnas — r inkt inės treneris. 

Nuotr Ed. Šula ič io 

buvo draugiškai pasitarta apie 
būsimą Australijos lietuvių 
sportininkų išvyką į 1991-jų 
metų PLS Žaidynes Lietuvoje. 
Atrodo, kad Australijos lietuviai 
sportininkai Lietuvoje turės 
t ikra i gerus ir nuoširdžius 
globėjus. 

Savo įspūdžius žurnalistė M. 
Marcinkevičiūtė pati parašys 
Lietuvos spaudoje, o iki to laiko 
abu svečiai sutiko duoti pa
sikalbėjimą spaudai. 

Pirmiausiai užklausiau „Gin
taro" bosą V. Strikaitį Kaip 
sekėsi kelionė ir kokius sun
k u m u s patyrėte? 

Jau seniai puoselėjau viltį iš 
arčiau susipažinti su Australi
jos lietuvių sportine veikla, 
sportininkais ir j iems pri
jaučiančiais žmonėmis. Su ma
lonumu ir dėkingumu pasinau
dojau Sydnėjaus „Kovo" kvieti
mu apsilankyti šioje tolimoje 
šalyje. Kelionę planavome 
anksčiau, tačiau dėl sunkaus 
bilietų gavimo, ją tekdavo 
atidėti. 

Kas atsitiko su kitais spor
to vadovais? 

Planavome vykti kar tu su 
, ,Žalgir io" p i rmin inku V. 
Nėnium ir „Sporto" vyr. re
daktor ium A. Krukausku, 
tačiau šiai kelionei gavome tik 
du bilietus, nors gal būt vėliau 
ir jie atvyks. 

Kokia d a b a r padėtis Lietu
voje? 

Padėtis ir įvykiai Lietuvoje 
keičiasi kaleidoskopiškai. Sov. 
S-gos vadovai ieško įvairiausių 
būdų išlaikyti Lietuvą „broliškų 
tautų šeimoje", nevengia grasi
nimų, įvairių šantažo ir kitokių 
net humaniškumo principus pa
žeidžiančių metodų. 

Jau pergyvenome visą ekono
minę blokadą, kuri gerokai 
sutrukdė ir taip nelabai pajė
gias mūsų ekonomikos pajėgas. 
Lietuva, nuoširdžiai siekianti 
pilnos Nepriklausomybės, nega
li priimti sovietų pasiūlymų. 
Kaip bus reaguota į taip vadina
mą lietuviu „užsispyrimą", 
sunku pasakyti Žmonės tai su
pranta , kantr iai pergyvena 
visus ekonominius nepriteklius, 
tačiau vargu kas begali privers
ti mus atsisakyti mūsų švento 
tikslo, kurio siekia didžioji dalis 
lietuvių tautos. 

Koks yra daba r t in i s Lietu
vos sportinis gyvenimas ir jo 
veikla? 

Sporte, kaip ir kitose Lietuvos 
gyvenimo srityse, vyksta esmi
niai pertvarkymai. Viso to 
esmė, kad atsisakoma adminis
travimo ir komandavimo iš 
viršaus metodų. Atskirų sporto 
Šakų pilnais šeimininkais tam
pa tų sporto šakų federacijos, 
kurios tvarkosi savarankiškai. 
Sportinio sąjūdžio pagrindu, 
kaip ir visame pasaulyje, tam
pa sporto klubai. 

Kokia y ra daugumos nuo
m o n ė ap i e s p o r t i n i n k u s , 
kur ie dar tebežaidžia Sov. S-
gos r inkt inėse? 

Šis klausimas nėra toks pap
rastas, kaip kartais atrodo. 

tokių sportininkų, kurie dabar 
atstovauja Sov. S-gos rinkti
nėms, nedaug. Po kovo 11-sios 
dienos akto. j ie atstovauja 
svetimai valstybei. Tačiau kai 
kurie sport ininkai , pasiekę 
labai aukštų rezultatų ir siekią 
dalyvavimo olimpinėse žaidynė
se, mano, kad be Sov. S-gos 
rinktinių, šio tikslo iki 1992 
metų pasiekti negalės. Čia yra 
jų asmeninis reikalas. Niekas 
spaudimo jiems nedaro, tačiau 
aš nežinau nei vienos sporto 
šakos federacijos Lietuvoje, kuri 
būtų priėmusi sprendimą daly
vauti oficialiose Sov. S-gos spor
to varžybose. O ta i jau yra at
sakymas į k laus imą, ka ip 
yra reaguojama į sportinin
kus, kurie atstovauja Sovietų 
rinktinėms. 

Kaip vyks t a p a s i r u o š i m a i 
būs imoms P L S Ža idynėms 
Lietuvoje? 

Visiems Lietuvos sportinin
kams ir pačiai Lietuvai tai 
didelė ir labai laukiama šventė. 
Ruošiamasi labai intensyviai ir 
vyriausybė teikia pagalbą. Visi 
labai nuoširdžiai laukiame savo 
brolių ir seserų iš viso pasaulio, 
atvykstant į atgimstančią tėvų 
ir protėvių žemę. 

Ar nesit iki t t r u k d y m ų ? 
Nestabili padėtis gali įnešti 

korektyvų. Tač i au būkime 
optimistai. 

P a p a s a k o k d a u g i a u apie 
savo vadovaujamą „Gintaro" 
klubą. 

„Gintaro" sporto klubas įsikū
rė buvusios „Gintaro" sporto 
draugijos bazėje. Draugiją fi
nansuodavo valstybė. Dabar 
klubas turi pats išsilaikyti. Čia 
ir yra esminis skirtumas. Dabar 
pergyvename organizacinį pe
riodą, todėl ir problemų turime 
pakankamai. Visiškai nauja 
mūsų veikloje yra tai , kad 
ėmėmės ūkinės ir komercinės 
veiklos, kurios tikslas užsidirbti 
pinigų, kurie bus naudojami 
sporto reikalams. 

Atvykstant a r b u v o koks 
specialus t iks las? 

Kadangi k lub inė veikla 
mums naujas dalykas, todėl ir 
apsilankymo Australijoje pa
grindinis tikslas yra susipažinti 
su jūsų klubų darbais. Pas jus 
čia yra turtinga patirtis, kuri ir 
mums bus labai naudinga. 
Mums laikas labai brangus, 
todėl ir norisi įgautą patirtį 
greičiau įgyvendinti namuose. 

Kokie buvo pirmiej i įspū
džiai čia? 

Nors Australija ir tolimas 
kraštas, tačiau ryšiai tarp 
žmonių, giminių ir draugų labai 
išsiplėtė. Iš apsilankiusiųjų 
anksčiau, o ir iš atvykusiųjų į 
Lietuvą, apie jūsų k raš t ą 
žinojau nemažai. Trumpai galiu 
pasakyti, kad mane sužavėjo 
krašto grožis, kai tautiečių 
nuoširdumas ir dėmesys, verti 
didžiausios pagarbos ir padėkos. 
Buvo sudarytos sąlygos susitikti 
ir pabendrauti su ALFAS pir
mininku R. Ragausku, „Kovo" 
pirmininku E. Lašaičiu, „Var

p o " pirmininku R. Mickum, 
paskirais valdybų nariais , Aus
tralijos lietuvių sporto kūrėjais, 
organizatoriais ir rėmėjais, žy
miuoju Lietuvos sporto vetera
n u L. Bal t rūnu, M. ir D. Atkin-
sonais bei kitais sportininkais 
Sydnėjuje ir Melbourne. 

K a s t a u p a t i k o i r n e p a t i k o 
š ioje K e n g ū r ų žemėje ir ką 
p a l i n k ė t u m ė t e A u s t r a l i j o s 
l i e t u v i a m s ? 

Iki širdies gelmių jaudina jūsų 
pastangos puoselėti lietuvybę ir 
meilę tėvų žemei. Pagarbos ir 
pasididžiavimo yra verta reikš
minga tradicija rengti kasmeti
nes sporto šventes. Esame dė
kingi už jūsų pastangas ob
jektyviai suprasti mūsų siekius 
Lietuvoje. Negaliu nepareikšti 
padėkos už te ik iamą dabar 
paramą Lietuvai. 

Mažai buvo laiko, kad būčiau 
pastebėjęs kas man nepatiko. 
Išvykdamas linkiu Australijoje 
išlaikyti stiprią lietuviškąją 
bendriją. 

A. Lauka i t i s 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
pr iklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai i 
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Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067: arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIAi.YBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDYTCAS IR CHIRURGAS 
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Valandos pagal susitarimą 
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(1-312}-925-2670a'Da (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Žinojimas yra kaip pinigai: 
juo daugiau žmogus žino, tuo 
daugiau jis nori žinoti. 

Josh Billings 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
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 

L A I Š K A S 

AR ČIA TIK POKŠTAS? 

„Sporto apžvalgoje" (gruodžio 
7 d.) V. G. rašo apie kelių lietu
viško sporto veteranų susi
t ikimą Port Orange, naujoje 
Grybauskų gyvenamoje vieto
vėje. Jie priėjo išvadą, kad 
pokarinėje Vokietijoje Kemp-
teno ,,Šarūno" ir Scheinfeldo 
,,Kovo" vyrų krepšinio koman
dos ..tuo metu, be abejonės, 
buvo geriausios Europoje. Iš jų 
sudaryta r inkt inė būtų ne
sunkiai laimėjusi 1948 m. Eu
ropos krepšinio pirmenybes 
Šveicarijoje". 

Kažin, gal tai tik šauniai nusi
teikusių sporto veteranų iš
daiga, bet ji neskelbtina spaudo
je, nes 1948 m. jokių Europos 
krepšinio pirmenybių Šveica
rijoj ar kitame kraš te nebuvo. 

Po II pasaulinio karo Europos 
vyrų krepšinio pirmenybės buvo 
atnaujintos 1946 m. gegužės 
mėnesį Ženevoje ir jas laimėjo 
Čekoslovakija. 

Tolesnės Europos krepšinio 
p i r m e n y b ė s buvo 1947 m. 
Prahoje. Tada laimėjo Sovietų 
Sąjungos r inktinė su lietuviais 
(Butautas, Kulakauskas) ir estu 
Lossow. Po to p i rmenybės 
rengiamos kas dveji metai ir 
1949 m. žaista Kaire Oaimėjo 
Egiptas, o Sovietų Sąjunga ne 
dalyvavo). 

Tiek iš krepšinio praeities, ku
rios nereikėtų darkyti . 

K. J o n y n a s 

DR. KENNETH J . YCP.KES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
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Vai ant' 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Modlcal Center 

Napervlllo Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Naporvlllo IL 60563 
6-9. antr 126 penkt 10-12. 1-6 

Kab. tol. (1-312) 471-3300: 
Roz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Avo.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Tol. 1 708 527 0090 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586 3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Bažnytinė šventė 

NEIDILISKOMS ŠEIMOMS 
Nežinau , ar Šventosios 

Šeimos šventė , švenčiama 
sekmadienį po Kalėdų, paguo
džia daugelį žmonių, kurie per 
Kalėdas jau ir taip aštriai pa
junta , kad jų šeimos idilė 
sudaužyta ar kad iš viso jos 
n iekad nebuvo. 

O lietuviškose šeimose, kai 
per vedybas į šeimą įeina nelie
tuvių su savom, skirtingom 
kalėdinėm tradicijom, nors ir 
stengiamasi ramiai, giedrai 
modifikuoti tradicijas šeimos 
darnumo dėlei, ir čia dažnai iš
gyvenama vaikystės Kalėdų 
nostalgija, prarastos laimės 
ilgesys. 

Ir prie tokių nuotaikų Bažny
čia iškelia Šventosios Šeimos 
idiliją: kur Šv. Juozapas yra 
mylintis, išmintingas, ramus 
šeimos galva, kur Motina Mari
ja yra nuolanki šeimos židinio 
tarnaitė, kur kūdikėlis Jėzus tik 
ramiai miega ar šypsosi, o 
vėlesniais metais ramiai, tvar
kingai žaidžia ar mokosi Šv. 
Rašto. 

Kaip tai tolima nuo daugelio, 
net ir lietuviškų šeimų pa
tyrimo: kur tėvo meilė reiškia
si tik reguliariu algos atnešimu, 
šiaip jam pareinant į namus t ik 
pasilsėti sekančiai darbo dienai; 
arba kur iš viso nėra tėvo arba 
motinps — ar net abiejų, o 
vaikus augina seneliai. Ir 
žmonos-motinos idilė neatitinka 
modernioms motinoms, kurioms 
dažnai vienoms tenka nešti 
šeimos auginimo naštą, vaikus 
atiduodant į darželį, kad galėtų 
uždirbti pragyvenimą. 

Pagaliau šeimose dažnai yra 
ne vienas vaikas, o keli įvairaus 
amžiaus, o kartais dar yra ir ser
gantys seneliai tėvai, arba 
sveiki, bet į vaikų šeimas besi-
kišantys seneliai — ir jų visų 
bendro gyvenimo t r i n t y s 
dažniau reiškiasi nuolatinėm 
pastangom, kad tik kaip nors 
visi bū tų bent minimaliai 
aprūpinti ir nuolat kaupiant 
visas pastangas tiktai kiekvie
nos dienos pareigas šiaip taip 
atlikti, kad šiaip taip visa šeima 
nesuirtų. O vaikai, kaip žinome, 
irgi negimsta, mokėdami būti ir 
mandagūs ir paslaugūs ir at
sakingi — o turi būti auklėjami 
tokiais, dažnai jiems atkakliai 
protestuojant. O ką Šventoji 
Seimą gali pasakyti vis didėjan
čiam skaič iui nevedusių 
jaunuolių, kurie jau ir trečią ir 
ketvirtą amžiaus dešimtmetį 
kopdami vis nesiryžta vesti, ar
ba tų, kurių vedybos dėl vienų 
ar kitų priežasčių laikinai ar pa
stoviai suiro? 

O vis tiktai, Šv. Šeima gali 
daug ką šiai daugumai žmonių 
pasakyti — ypač jiems, nes čia 
paminėtoji Šventosios Šeimos 
idilė Šventosios Šeimos tikrovei 
visai neatitinka. Toji idilė yra 
žmonių fantazijų, ne dieviško
sios ar žmogiškosios tikrovės 
atspindys. Tikroji Šv. Šeima 
neatitiko net ir savo laikų 
šeimos idilei: sužadėtinė pasto
ja be savo sužadėtinio žinios, 
visa tai kiek galint išsiaiškinus 
ir pagaliau ryžtantis pasitikėti 
Dievu, toliau žengiant šeimos 
keliu; t ada vietoj r amia i 
namuose motinai laukiant gim
siančio Sūnaus, o tėvui ruošiant 
naujagimiui lovelę, šeimai ten
ka leistis pavojingon kelionėn į 
Betliejų; ten pačiose blogiausio
se sąlygose sulaukus nauja
gimio, tenka išgyventi tremtį į 
Egiptą, gyvybinį pavojų, tik po 
kelių metų sugrįžtant. Ten gi 
reikia pradėti vėl iš naujo, 
gyventi varge, okupantų sauva
liaujamoje žemėje, Galilėjoje, 
kurios gyventojus žydų vadai 
laikė žemiau kritikos. Pagaliau, 
kaimynai galėjo nepalankiai 
žiūrėti ir į tai, kad Jėzus nevedė, 
tuo tarpu, kai visos padorios 
šeimos iki 14-15 metų apves
dindavo savo vaikus. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PERSPEKTYVOS 

ŠELPIMAS SAVIŠKIŲ 
LIETUVOJE 
STASĖ BAJALIENĖ 

Nors Šventoji šeima buvo 
pamaldi, dievobaiminga, rūpes
tingai žydų tikėjimą praktikuo
janti šeima, Šv. Juozapo ir Ma
rijos paklusnumas Dievo valiai 
dažnai galėjo sukelti kritikos, 
piktinimosi ir pasmerkimo iš 
kaimynų. Šv. Rašte minimas tik 
vienas Jėzaus tėvų skaudus per
gyvenimas — kai Jėzus nuo tėvų 
pasimetė Šventykloje, padary
damas tai, ką dažnas jaunuolis, 
bandydamas savarankiškumo 
jėgas, padaro. Bet žinome, kad 
jie turėjo pergyventi ir kitus, 
vaikus auginančių tėvų rūpes
čius, skausmus , pavojaus 
baimes, vaikui susirgus ar ki
taip nukenčiant nuo draugų ar 
ki tų netobulos visuomenės 
elementų. Žinome, kad nei Jė
zus, nei jo tėvai niekuomet 
nenusidėjo, nėjo prieš Dievo 
valią, bet tai nereiškia, kad jie 
nekentėjo nusivylimo, liūdesio 
ar skriaudos. Ir tai vis vien ne
reiškia, kad jie nebuvo laimingi. 

Mes dažnai linkę sutapatinti 
gyvenimą Dievo malonėje, pa
laimingą gyvenimą su įvairia 
materialine ir socialine sėkme; 
jaučiame Dievo palaimą kai vis
kas sekasi, kai neturime vargų. 
Tai laikome ženklu, kad Dievas 
mumis rūpinasi, myli, globoja. 
O vargus, ligą, nesėkmes laiko
me Dievo apleidimo ženklu. 
Tačiau taip nebuvo nei Švento
je Šeimoje, nei šventųjų gyve
nimuose, nei ir mūsų tautos 
dvasios herojų gyvenimuose. 
Priešingai, jie kaip tik didelių 
nesėkmių ir tragedijų per
gyvenimuose pajuto Dievo pa
galbą, pastiprinimą, paguodą ir 
dėl to save laikė laimingais, nes 
tikėjo ir juto Dievo paramą, 
pagalbą tokiuose įvykiuose, ku
riuose kiti jos nejautė. Kaip tik 
tuomet kai jų gyvenimai taip 
susiklostė, kad jie nebegalėjo 
savom jėgom susitvarkyti, kai 
sunkumai perviršijo jų išmintį 
ir jėgas, jie aiškiai pajuto Dievo 
palaimingą pagalbą; jie išmoko, 
kad Dievo šeima yra daug pla
tesnė negu kraujo ryšiai, ir kai 
jų biologinės šeimos jau nebe
galėjo jiems padėti, Dievas jiems 
atsiuntė visai nesitikėtų, nie
kuomet nematytų brolių ir 
seserų juos paremti ir pastip
rinti, kaip pvz. piemenys ir iš
minčiai Kristui gimus. 

Šv. Šeima negalėjo būti labai 
idiliška, jei atėję jo ieškoti 
giminės jį laikė pakvaišusiu. 
Bet Jėzus savo šeimą apibūdino 
daug plačiau negu kraujo 
giminystė: jo motina, broliai ir 
seserys yra visi, kurie vykdo 
Dievo valią. Žinia, jo žemiškieji 
tėvai tobulai atitiko šia defi
niciją, bet ši definicija įjungia 
įva i r iaus ius „ n e i d e a l i u s " 
šeimos va r i an tus , kur iuos 
užtinkame realiame gyvenime: 
įjungia ir biologinės šeimos 
neturinčiuosius, ir tik vieną iš 
tėvų turinčias šeimas, ir neve
dusius žmones, kurie rūpinasi 
silpnesniaisiais, ar jie būtų 
giminės, kaimynai, ar visai 
nematyti, svetimi, pagalbos 
reikalingi žmonės; įjungia ir 
sergančiuosius ir invalidus, 
kurie savo kentėjimuose ir bejė
giškume turi progą betarpiškai 
pajusti Dievo pagalbą, paramą, 
kurie duoti sveikiems žmonėms 
tam, kad iššauktų jų pačių 
gerumą. 

Šventosios šeimos šventė iš 
tikrųjų parodo, ne žmogišką 
tobulumą ir darnumą, o paties 
Dievo atėjimą į labai netobulą 
žmonių visuomenę ir ka ip 
Dievas moka ateiti kaip tik ten, 
kur jo buvojimo mažiausiai 
tikimasi. Šventoji šeima mums 
padeda praregėti Dievo paslap-
tngas malones kaip tik mūsų 
šeimyninės idilės troškime, kuri 
iš tikrųjų tėra tik labai trum
palaikis reiškinys, jei iš viso 
gyvenime pasirodo. 

a.j.z. 

Užbaigiant senuosius ir pra
dedant naujuosius metus yra 
tradicija, kad reikia pažvelgti į 
praėjusius metus ir jų atneštus 
laimėjimus, pralaimėjimus ir 
pasikeitimus mūsų asmeniš
kame, visuomeniniame ir politi
niame gyvenime. Taip pat pra
var tu paanalizuoti ir naujų 
metų perspektyvas ir ką mes 
galėtume atlikti, kad, pasimokę 
iš nesėkmių ar klaidų, tų naujų 
metų tėkmėje galėtume pasiekti 
pozityvių rezultatų. 

Pirmoje eilėje tur ime pažvelg
ti į Lietuvą ir jos laisvėjimo 
eigą. 1990 metų kovo 11 dieną 
yra įrašyta į lietuvių tautos 
istoriją. Tą d ieną L ie tuva 
pasiryžo ir paskelbė pasauliui, 
kad ji keliasi naujam nepriklau
somam gyvenimui. Ši diena bu
vo antras pakartojimas Vasario 
16 dienos akto. 

1941 metais sukilusios tautos 
po vienų metų vergijos buvo 
spontaniškai i š re ikš ta , kad 
Lietuva nori gyventi laisva be 
jokių okupantų. 

Tačiau kaip tada, ta ip ir po 
kovo 11 dienos nepriklausomy
bės paskelbimo, įsi t ikinome, 
kad kelias į tą nepriklausomybę 
yra labai skausmingas. Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Vytautas Landsbergis neseniai 
p a r e i š k ė , kad r e i k i a b ū t i 
pasirengus ir kraujo aukoms. 
Šiuo metu visi mūsų siekiai ir 
norai atsimuša ka ip į kokią 
betoninę sieną ne t ik rytuose, 
bet ir vakaruose. Mes lyg tas 
mažas gintaro lašelis esame 
mėtomi didelėje šėlstančioje 
jūroje. Tačiau šią nepriklau
somybės kovą paskelbusi lie
tuvių t au ta kovo 11 dieną pati 
pasirinko su ryžtu ir nepalau
žiama valia eiti iki galutinės 
pergalės. 

"Praėjusių metų eigoje komu 
nizmas subyrėjo visoje Rytų 
Europoje. Berlyno gėdos sienos 
šukės paliko tik suvenyrų rin
kinyje. Tačiau dar paliko viena 
nesugriauta sąmokslo siena — 
tai Hitlerio Stal ino paktas , 
kur io smur to pasekmėje ir 
šiandien dar nėra a ts ta tyta 
Pabaltijo kraštų laisvė. Todėl 
šie naujieji metai y ra kritiški 
visiems lietuviams, nežiūrint, 
ku r jie gyventų. 

To s m u r t o p a k t o pana i 
kinimas yra svarbiausias Nau
jų Metų uždavinys. Tik jį ga
lutinai panaikinus , Lietuvos 
laisvė taps realybe. Šiam tiks-

Įžengiant į Naujus Metus 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

lui pasiekti mes turime daug 
priemonių ir būdų. Gyvendami 
Amerikoje ir žinodami jos de
mokratinę santvarką, savaime 
suprantame, kad išeiti į poli
t in ius l aukus negalima be 
draugų. Todėl ieškokime ir 
įsigykime jų kaip galima dau
giau amerikiečių tarpe. Neuž
mirškime ir privačių asmeniškų 
kontaktų su įtakingais ame
rikiečiais. 

Toliau eikime prie vietinės 
valstijos pareigūnų, gubernato
rių, senatorių, kongresmanų ir 
kitų. įsigiję jų draugiškumą, 
pasitikėjimą ir mūsų reikalų 
suprat imą, galime per juos 
tikėtis ir Washingtono sena
torių ir kongresmanų realios 
pagalbos. Todėl sveikintinos yra 
visų lietuvių pastangos, kurie 
eina į politinius laukus, ieško
dami Lietuvai draugų. Mūsų 
užsidarymas į lietuvišką geto 
Lietuvos neišvaduos. 

Nesvarbu, ar mes esame res
publikonai ar demokratai. Svar
bu, kad per tas partijas galima 
daug padėti savo tėvynei. Spau
doje skaitome, kad Lietuvos 
klausimo iškėlimui ar rezoliuci
jai tarptautiniame forume ar 
Jungtinėse Tautose iš esamų 
100 senatorių pasirašo 20 ar 30. 
Tai yra labai mažas laimėjimas. 
Svarbiausias dalykas yra eiti 
prie tų abejingu senatorių 
Lietuvos reikalu. Juos reikia in
formuoti, įtaigoti :r paveikti, 
kad panašias rezoliucijas pa
remtų bent 90 senatorių. 

Savaime suprantama, tada ir 
prez. Bushas pradės kreipti 
daugiau dėmesio ir pradės 
kitaip su mumis skaitytis. Gal 
š iek t i e k daugiau d raugų 
tu r ime Amerikos kongreso 
tarpe. Tačiau ir čia padėtis dar 
nėra daug ką geresnė. Todėl 
pradėdami naujus metus visi 
padarykime rezoliucijas, ką ir 
ka ip mes galime Lietuvai 
padėti. Buvęs Amerikos prezi
dentas John Kennedy yra pasa
kęs: „Nelaukime, ką Amerika 
gali mums padėti, bet pirma 
paklauskime savęs, kuo mes 
galime Amerikai padėti". 

Šie žodžiai gerai tinka ir lietu
viams. Mes žinome, kad tėvy
nėje gyvenantieji, nežiūrint 
visų sunkumų, pergyveno eko
nominę blokadą. Taip pat jie 
y r a pas i r engę aukot i s ir 
būsimai blokadai. J i iekas jau 

negali per daug gąsdinti, nes jie 
kasdieną aukojasi, kad tėvynė 
greičiau prisikeltų Nepriklau
somam gyvenimui. 

Išeivijos lietuviai turi tik 
vieną al ternatyvą: laisvinti 
Lietuvą, paveikiant Amerikos 
prezidentą padary t i greitą 
sprendimą ir pripažinti Nepri
klausomą Lietuvą de facto ir de 
jure. Mums neužtenka seniai 
kar to jamo t r a fa re to , kad 
Amerika nepripažįsta Sovietų 
okupacijos. Mums reikia pri
pažinimo dabartinės Lietuvos 
vyr iausybės su Vytautu 
Landsbergiu priekyje. Tik mūsų 
visų bendrai sutelktos jėgos gali 
palaužti tą Amerikos pasyvumą 
Pabaltijo kraštų atžvilgiu. 

Gera lietuviška patarlė sako, 
kad lašas po lašo ir akmenį 
pratašo. Todėl žengiant į 1991 
metus, pirma įneškime meilės 
aukurą padėti tėvynei, nesi
gailint jokių aukų. Jauskime 
pareigą, kad nieko nėra 
brangesnio pasaulyje kaip 
tautos laisvė ir nepriklauso
mybė, gyvenant laisvų tautų 
tarpe. Ta Maskvos jėga, kuri 
šiandien tą laisvo gyvenimo 
teisę Lietuvai paneigia, jau 
galutinai merdėja politiškai ir 
ekonomiškai. Amerikos pastan
gos tą lavoną atgaivinti neduos 
rezultatų, nes jau yra per vėlu. 

Nesenai milijoninio tiražo 
dienraštis „Los Angeles Times" 
atspausdino įdomų straipsnį su 
antrašte: Sudiev Maskva — Jau 
kalba Nepriklausomos Respub
likos. Su šiais žodžiais įžen
giame į Naujus Metus. Iš lietu
viškos perspektyvos taško žvel
giant, sakome: Sudiev 50 metų 
vergijos, čia kalba Nepriklau
soma Lietuva. 

Tikslių ir klaidinančių žinių 
gauname laiškais iš grįžusių iš 
Lietuvos. Susidaro įspūdis, kad 
yra užtenkamai maisto Lietuvo
je, gali valgyti pilna burna. 
Anaiptol, padėtis yra kita. Se
nesnio amžiaus žmonės, ku
riems saulėlydis netoli, verčia
si labai sunkiai. Jie gyvena 
pagal gydytojo nurodymus — 
„Nieko sūraus, saldaus, valgyti 
kuo mažiausiai, atseit, nejun
tame maisto trūkumo". 

JAV turime senesnio amžiaus 
žmonių, kurie neturi sveikatos, 
paketų supakuoti nesugeba, 
lydraščius užpildyti nebegali. 
Noriu padėti jiems, iš savo patir
ties, kaip šelpti saviškius Lie
tuvoje. 

Padėtis pagerės Lietuvoje, jei 
remsime savuosius vaistais, 
maistu, pinigais. Priartinsime 
juos prie greitesnio nepriklau
somo gyvenimo. Nepamirškime, 
kad žmogus, kol yra naudingas 
kitiems, yra vertybė. Nuėjus 
negalėn, tampa niekam nerei
kalingas, kartais net ir savo vai
kams. 

Žmonių nuotaikos ir gyveni
mas Lietuvoje darosi kasdien 
sunkesnis . Ši vasara buvo 
labai nepalanki derliaus nuėmi
mui dėl oro ir stokos benzino 
žemės ūkio technikai. Iš maisto 
yra duonos, bulvių, sviesto, 
pieno, kiaulės galvų, kojų, 
mažiau jautienos. Pagal talonus 
gauna muilą, skalbimo miltelių, 
cukraus, miltinių produktų. Jei 
žmogus pardavė kiaulę ir nesus
pėjo pinigus įdėti į taupomą 
kasą, naktį praranda gyvybę. 
Kyla liaudies nepasitenkini
mas, susiskaldymas, neapykan
ta, nes nėra geros, tvirtos 
r a n k o s , tvarkos . Žemaičių 
h u m o r i s t a s parašė žodžius 
muzikantams, pritaikytus šiam 

TALKINKIME KOVOJANČIAI 
LIETUVAI 

Kremliaus įtūžimas prieš 
Pabaltijo valstybes nuolat auga. 
KGB viršininko, krašto apsau
gos ministro ir paties Gorbačiovo 
grasinimus paremti, į Lietuvą 
gabenami šarvuočiai, Ignalino
je formuojama vidaus saugumo 
diviziją. Klaipėdoje teisiškai 
įvestas karo stovis. Pabaltijo 
valstybės rimtame pavojuje, ir 
mes Amerikos piliečiai neturi
me moralinės teisės tylėti. 
Reikalaukime prezidentą Bush, 
kad įspėtų Gorbačiovą, jog Ame

rika netoleruos naujos sovietų 
agresijos prieš Pabaltijo valsty
bes. Baltų laisvės lyga yra 
paruošusi telegramos preziden
tui tekstą. Skambinti Western 
Union „hot line" 1-800-257--
4900 ir tada prašyti „Operator 
9798". Jūsų vardu telegrama 
bus pasiųsta prezidentui, o 
sąskaita pridėta prie bendrosios 
telefono sąskaitos. Padarykime 
tai šiandien ir tūkstančiais tele
gramų užverskime Baltuosius 
rūmus.— BAFL 

momentui-polkai su ragučiais. 
Pagal juos vienas kitą pagal eilę 
ir be eilės veda į savo „tancių". 
Žmonės praranda galvas už im
portines aparatūras, rublius, 
turtus. Apie tai garsas sklinda 
labai greitai, nes vagys turi 
agentus, kurie pranešinėja. 
Senesniems žmonėms namai 
yra baudžiava. Nebeįmanoma 
savomis jėgomis kūrenti krosnį, 
nešti vandenį, kasti sniegą. Par
duoti namus yra labai sunku. 
Gaunama kava iš JAV labai 
pagelbsti, kur pinigai negalioja. 
Turintieji pinigų brangiau 
mokėdami išperka prekes ir 
pardavinėja dviguba kaina. 
Degtukų didelis t rūkumas . 
Dėžutė yra net penki rubliai. 
Nėra kuo u ž k u r t i krosnį . 
Žiebtuvėlių nėra, nors netrūktų 
benzino. Labai reikalingi radi
jo aparatukai, įjungiami į elek
tros tinklą. Senesnieji nebegali 
skaityti, tad palengvina sužino
ti, kas dedasi pasaulyje. Kaune 
labai sunku su butais. Pen
sininkai gyvena labai suspaus
tai: viename bute po keturias 
šeimas — du, tris žmones. Yra 
bendra virtuvė ir vandentiekis, 
o kiekvienai šeimai yra dujinė 
plytelė su staliuku. Laimingi, 
kurie negyvena pirmame aukš
te, nes pasitaiko daug vagysčių. 
Tėvynėje vargeliui galo nesi
mato. Gyvena.laukdami geres
nės ateities, kad po metų kitų 
tas blogmetis pasitaisys, jeigu 
niekas „neprarys", galės turėti 
namus, žemės ūkius, būti vers
lininkais ir kitokiais savinin
kais. Iš miesto žmonės keliasi į 
kaimus senatvei, nes kaimo 
žmonės esą geresni už miesto 
žmones, kurie įprato vogti, 
sukčiaut i nedora i s būda is , 
u ž d a r b i a u t i - s p e k u l i u o t i . 
Žmonės nenori karo, suiručių. 
Jie pasiryžę „kasti ir lesti", nes 
Tėvynės žemė-maitintoja. 

Jaunimas yra šaunus, patrio
tiškas, giliai įaugęs į savo tėvų 
žemę, mokosi labai gerai . 
Jaunavedžiai kuriasi sunkiai. 
Šilutės rajone yra parduodami 
moliniai namai po 1,000 dolerių. 
Jie, pardavę seną automobilį 
perka tokį namuką. Vaikų 
žais l iukams y ra vartojami 
nesudaužomi dangtukai, rinki
kės, puodukai. Vaikai yra nele
pinami. 

Padėkime saviesiems Tėvy
nėje ir tikėkime geresne Lie
tuvos ateitimi. Tegul būna mūsų 
gyvenimo tikslas ir džiaugsmas 
saugoti ir globoti mūsų garbin
gos Tėvynės turtą ir jos žmones. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ V1DŽIŪN1ENĖ 
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Gasparo ranka sustojo pusiaukelėje, bet Varkalienė 

jau kėlė stiklą: — Brangus Mindaugai, aš suprantu tavo 
galvoseną. Danutė buvo graži mergaitė, bet tau reikia 
žmonos iš šeimos su padėtimi. 

— O kokias, mama, seimas laikai šiuo momentu 
su padėtimi? — susijuokė Jūratė , jausdama savo rankas 
smarkiai drebant. 

— Karas nesitęs amžinai. Štai, paskutinėmis žinio
mis, vokiečius jau visai mauna į ožio ragą. Viskas 
pasikeis ir mes galėsime grįžti. 

— Grįžti? Kad t ik netektų bėgti ir iš Vienos! — įsi
terpė Gasparas. — Atrodo, rusai spaudžia šita kryptimi, 
ką patvirt ina ir jų padažnėję bombardavimai. 

Stojo nejauki tyla. Šie gandai jau kurį laiką klai
džiojo žmonėse. Austrai , atrodė, rusų net laukė, gal 
tikėjosi a tgaut i nepriklausomybę nuo nekenčiamų 
vokiečių. 

— Bet nejaugi Danutė liko? — vėl grįžo prie drau
gės Jūra tė . 

— Neteko sužinoti. Bet geriau papasakokite apie 
save. Ar yra kokių žinių nuo Valiaus? 

— Ne, visiškai nieko. 
— įlindai, sesele, visai be reikalo! Kam reikėjo 

skubėti? —juokėsi Mindaugas, nepastebėjęs pasikei
tusio Jūros veido. 

— Apie poną Valių man panelė Jū ra t ė nieko 
nepasakojo! — lyg juokais pastebėjo Gasparas, bet jo 

veidas atsisakė šypsotis. Mindaugas pratrūko juokais. 
— Panelė Jūra? 
— Valius Batutis yra mano vyras. — Drebančiu 

balsu pasakė Jūratė ir pajuto, kaip akyse suspindo 
ašaros. Bet ledas buvo pralaužtas ir staiga ji pajuto 
didžiulį palengvėjimą. — Mes susituokėme prieš pat 
bėgimą iš Lietuvos. Gaila, neteko apie tai išsikalbėti, 
bet ta tema man buvo per skaudi. Aš nežinau savo vyro 
likimo, jis buvo paimtas prie apkasų Rytprūsiuose ir 
daugiau nebegrįžo. 

Jūratei kalbant, Gasparas jau buvo visiškai susi
valdęs. Viena Bielskuvienė, atrodė, nesusigaudė 
padėtyje, greičiausia, manė kalbant apie kitus asmenis. 
Varkalienė išskubėjo į virtuvę kavos, o Mindaugas 
pagaliau suprato padaręs klaidą ir pasijautė labai ne
jaukiai. Du jauni žmonės žiūrėjo vienas į kitą, kol 
pagaliau Jūratė ištiesė ranką. 

— Atleisk man, Gasparai. 
Dabar bandė kalbėti visi iš karto. Bielskuvienė 

pagaliau suprato padėtį ir išskubėjo paskui Varkalienę 
į virtuvę pasiaiškinti. Mindaugas dar bandė juokauti, 
bet niekas net nesišypsojo. Jūratei kažkur giliai 
suskaudo širdį, o Gasparas baigė kavą ir prisiminė turįs 
daug reikalų. Pakilo atsisveikinti, niekas jo nesulaikė. 
Vakarienės nuotaika buvo sugadinta, juo labiau, kad 
Varkalienė dabar vėl ėmė padėtį į rankas ir bandė 
saviškai aiškinti tas jos nuomone nevykusias ir apgailė
tinas vedybas. Jūratė pakilo, ją pasekė ir Mindaugas. 
Jos delnas degė nuo šalto Gasparo paspaudimo. 

— Gal išeitume pasivaikščioti. Jūra? Taip seniai 
nesimatėme, papasakosi man viską pati. 

— Gerai. 
Užsimetė apsiaustą ir abu skubiai išbėgo į gatvę. 

Žmonių buvo nedaug, šalo. Ilgą laiką negalėjo 
užsimegzti nuoširdus pokalbis. 

— Jūra, papasakok iš širdies, kas čia įvyko. Atrodo, 
išsižiojau ne laiku ir ne vietoje, bet iš kur aš galėjau 
žinoti? Dabar suprantu, kad užgavau ir tave ir tą 
vyruką. Puikus vaikinas, ar ne? 

— Gerai, kad taip įvyko, Mindaugai, seniai reikėjo 
išsiaiškinti. Aš viena čia kalta. — Jūratė ėmė karščiuo
tis, rankos tebedrebėjo, ją apiėmė noras kam nors viską 
nuoširdžiai išsipasakoti, išsiaiškinti sau tą jausmą, prie 
kurio nenorėjo prisipažinti. — Sutikau Gasparą Bielskų 
tokiu momentu, kada man reikėjo globos ir žmogaus 
artumo. Per tuos kelis mėnesius susigyvenome, 
įplaukėme viens į kito gyvenimą. — turbūt net 
pamilome vienas kitą, nors n iekad apie tai 
nekalbėjome 

— Jis nežinojo, kad tu ištekėjusi? 
— Ne. Štai čia ir negaliu pati savęs suprasti. Aš 

myliu Valių, aš jo laukiu ir už jį meldžiuosi, ištekėjau 
už jo tikrai laisvu noru ir jis padarė mane neišpasakytai 
laiminga. Kodėl dabar tad šis nerimas, šis traukimas 
prie Bielskaus. argi aš esu tokia lengvabūdė, niekam 
verta moteris? 

— Sąlygos, miela Jūra, karas? Žmogus ieško žmo
gaus, ypač tokią valandą, kada gyvybė pavojuje. 
Nespėjai su Valium susigyventi, tuoj bėgimas, bombos, 
nepritekliai — susimaišo žmonės. Tavo prigimtis stip
ri, o šios nenormalios sąlygos... 

— Aš nusikaltau savo vyrui, aš įskaudinau Gaspa
rą, aš netekau pagarbos pati sau. 

— Šiaudai, sesute, ką mes kalti, kad esame svai 
domi iš vieno krašto į kitą, kad mūsų šeimos yra išar
domos? Pergyvenimai subrandina žmones. 

— Ak, kad ateitų nors vienas laiškas nuo Valiaus, 
kad žinočiau nors, ar gyvas! 

'Bus daugiau) 

I • 
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LIETUVOS REIKALŲ 
SVARSTYMAS 

Nors mes beveik ket 
dešimt penkerius i 
kėme, kuomet prašvis 
laisvės rytas, bet jis be 
t ikėtai mus užklupo. Ne 
veiksniai, nei vienom 
nebuvo pasirengusi. Ypač 
niai jokio rimto plano netur 
Be to, viskas vyksta ne 
tose sąlygose. Laisvės dar 
tik yra laisvė apie ją ka;b 
ir tai gali pasikeisti. K 
planingai ir koordinuo 
kiama, tam tikslui gruo< 
d., LB raštinėje t 
konferencija, kuriy. 
Visuomeninių reikalų i 
Dalyvavo dr. A. Raz 
pirm., dr. T. Remeikis 
meninių reikalų t a ryb 
ir iš Washingtono 
Banionytė ir Arvyda 
kas. Kitų nei nem:r 
dangi visi beveik viei 
bingi ir žinomi žmon 
tybos užtruko apie 
valandų. Buvo suteiku-
naudingos informac:: 
ateičiai griežtų ir tiks 
nebuvo nustatyta, kadi 
kalai yra labai kom | 
to, u i kelių dienu -
radikaliai pasikeisti. [ 
reikalai keičiasi ne 
pusę. Prezidento Vyt. L 
gio vizitas Baltuosiuo 
8e dar kartą parode. 
sėdi- Gorbačiovo d r 
priėmimas įvyko tik 
opoziciją apramintų. \ 
tas naivėlis gal ir j 
reikš. 

Didelė dalis pasitann 
buvo paskirta Vyt. Lan< 
vizitui, jo pasisakyman 
lyvių komentarams. Jis pa 
kad jų žiniomis Kren. 
„planą", tik nežino, kad 
vykdomas. Lietuvoj* 

, didelis susiskaldymas 
Kremliaus nagai matyti 
čiausioje taryboje jau 
surinkti 51% balsų. Partij; 
stiprina savo jėgas. Pr 
kolektyviniai ūkiai yn 
kontrolėje. Žmonės 
šimtaprocentiniai užs 
žuoti. Netikri, kad vėl 
nepasikartotų. Šis aps 
mas buvo Lietuvos pasiun 
bės suorganizuotas, 
daugiau oficialumo. 1 
stebėti ir atkreipti 
labai nepageidaujamą : 
kad ir šiuo atveju Y 
kurie landžiojo i: 
Sus, kad tik jie prieky; 
Valstybės departament 
darė labai blogą įspūdi, 
čiajam jų pavardės yn 
Jeigu jie neapsiramn 
ateityje bus jų pavarc 
skelbtos. Lietuvos keli? 
ir taip yra duobėtas. 
nės ambicijos iš keh 
tis. 

Nors G. Bush pasą K 
baltijo vadai ir judėji 
l aba i disciplinuoti 
derybos turėtų būti 
spaudos, tačiau tuoj 
Gorbačiovo plokštelę užd 
pageidautų, kad būtų p 
referendumas. Čia 

- bergis jam paaiškino, kai 
tuvai referendumas 
pavojingas, tačiau visai 
reikalas būtų Latvijai ir Es 
Čia jau visai neaišku pasid 
Išeitų, kad referendume 1 
ti turėtų teise ir atėjūnai. 1 
atveju Bushui reikėtų pasą 
kad pagal jo pasakymą. Am 
koje balsavimo teis 
turėti ir milijonai 

, atvykusių meksikiečių, 
i kokią legalią procedi 

kraštui, kuris buvo 
5 okupuotas? Baltųjų rūrr 

mone, Amerika Sov,€ 
gos neramsto, tik ji 
oso, kurio metu Pah 
tai gal daugiausiai 

Buvo susisieku 
prof B. Mačiuika 
Europos spaudi 

ivos situacija blogėja. Rusų 
lija darosi kietesnė ir bekom-

misinė. Lietuviai patys sau 
~.ia. bandydami neigiamai 

vyriausybės arba 
irybos žmones. Asta Banionytė 

\ kad Lietuva yra pasiun-
Maskvą Aukščiausiajai 
pranešimą, kad Lietuva 

e nedalyvaus. Jeigu kas 
itstovauti, tai neats-

; Lietuvos žmones. Pami-
. Gorbačiovas panau-

.4 Lietuvoje, tai turėtų 
ašių paramą. Priešingai 

.ntelektualimai sluoks-
Taip pat paminėjo, kad 

rgio lankymosi proga 
-paskyrė 10,000 dol. 

.ką buvo susijungta su 
S:. Lozoraičiu, 

ėkojo LB žmonėms (ypač mo-
• už talką. Bendras įspū-

- vizitas naudingas. Lands-
ergi; prašė ..political protec-

:rios, žinoma, negavo. 
;ūs pareiškimai buvo 

padaryti spaudos atstovams. 
Ryžkovo pasitarimų atšaukimas 
yra nieko gero nežadantis. At
šaukė greičiausiai dėl to, kad 
lenorėjo Lietuvą paspausti tuo 

s. kai Washingtone viešėjo 
. rdnadze. Kai buvo sukvies-

ti spaudos atstovai, tai juose 
vavo Eagleburger, Valsty-
ep. atstovas, ir Dervvinski. 

Valstybės dep. kalbėtojas pa
sakė: JAV nori, kad Lietuva 
būtų nepriklausoma ir rems ga
limybių ribose. Nedarys jokių 
slaptų sandėrių (atrodo, jau 
Maltoje padaryti — J.Ž.j. Įspėjo 
Maskvą nesiimti karinių prie
monių. 

Paklausė, kokių jūs norėtu
mėte ženklų, kad lietuvių visuo-

nė būtų patenkinta? Jam bu
vo pasakyta, kad norėtų viešo 

areiškimo. Taip pat buvo kal
bėta dėl pripažinimo. Atsakė, 

bus daromi ėjimai prie 
palaipsnio „de facto" pripa
žinimo. Patarė nenaudoti Miun
cheno žodžio, nes to žodžio labai 

jmėgsta. (Atrodo, kad Lands
bergis labai tinkamą žodį pa
naudojo, tad ir mes turime jį 
naudoti — J.Ž.i. Eagleburgerio 
sodžiais, lietuviai Amerikoje 

nemažą intelektual inį 
3otencijalą ir su tuo Kongresas 
skaitosi. 

Dar buvo susijungta su dr. A. 

Philadelphijos apylinkės vaistų telkimo Lietuvai vajaus koordinatorė vaistininkė Renata Kučienė 
pasitarime su dr. Vytautu Siliūnu, kun. Kazimieru Stewart ir apylinkės pirm. Linu Kuču. 

N'uotr Pr. Baro 

ISLAMAS - NAUJAS 
PAVOJUS IMPERIJAI 

E. RINGUS 

Turistai, keliaujantys į Sov. 
Sąjungą nori aplankyti Mask
vos Kremlių, Leningrado Ere-
mitažo muziejų ir Dušanbės, 
Bucharos. Samarkando meče
tes. Kas nėra skaitęs romanų su 
intrigomis Bucharos ir Samar
kando prekyvietėse? 

Didelė sritis tarp Kaspijos 
jūros, Sibiro, Kinijos, Irano ir 
Afganistano, dabar vadinama 
Centrine Azija, anksčiau buvo 
vadinama Turkestanu. Ši sritis 
apgyvendinta 50 milijonų žmo
nių, įvairių tautybių, kalbančių 
įvairiomis kalbomis, bet turin
čių tik vieną tikybą, rodo vis 
stipresnį tautinį ir religinį 
atgimimą. Turkestaną savo 
kontrolėn paėmė rusai 18 ir 19 
šimtmetyje. Carų režimas iš
naudojo čiabuvius. Todėl, pra
sidėjus revoliucijai, gyvento
jai susižavėjo šūkiais ir be 
kovos priėmė naują santvarką. 
Pradžioje bolševikai vadino šią 
sritį Bucharos respublika. Nu
matydami, kad grynai musul
moniški žmonės ateityje gali 
sudaryti sunkumų, 1924 metais 
ją suskaldė, įkurdami penkias 
respublikas: Kazakiją, Uzbe
kiją, Turkmėniją, Tadžikiją ir 
Kirgiziją. Kaip pas juos priim
ta, naujos sienos sudarytos taip. 

>mu. Jis abejojo Gorbačiovo kad nė viena respublika nebū
t o galimybėmis. (Bet šie tų grynai etniška. 

narijos uždaryto?, senoviniai 
manuskriptai sunaikinti. Peres-
troikai atėjus, tautinis ir reli
ginis atgimimas užvirė. Senovi
nės kultūros apsireiškimai po
puliarėja mene ir kitose sirtyse. 
Gražios mečetės skubiai atnau
jinamos ir naujos statomos. Vie
nintelė mulų seminarija Bucha-
roje jau turi 200 mokinių ir pla
nuojama įsteigti daugiau semi
narijų. Rašytojai skatina gyven
tojus keisti savo surusintas 
pavardes į etnines. Mokyklose 
pradedama mokyti arabų rai
dyną. Milijonas Korano knygų 
neseniai atgabentas iš Saudi 
Arabijos ir išpiatintas visoje 
srityje. Atrodo, kad religinis 
fundamentalizmas yra stip
resnis už tautinį judėjimą. 
Keturių respublikų gventojai 
kalba turkiškomis tarmėmis, 
išskyrus tadžikus, kurių kalba 
yra panaši į persų. Tas kalbų 
s k i r t u m a s ir gyventojų 

mišrumas jau veda prie vietinių 
nesutarimų, ypač Uzbekijoje, 
kadangi jų nuomone Bucharos 
miestas turė tų p r ik lausy t i 
Tadžikijai. Dėl vietinių riaušių 
Dušanbėje (Tadžikijos sostinėje) 
vasario mėnesį, sakoma, su
kurstytų pagalba, karinis stovis 
vis dar galioja. Kivirčui ta rp 
tadžikų ir uzbekų galo nesima
to. Tas kivirčas dalinai kliudo 
naujam judėjimui. Šis naujas 
judėjimas ypačiai erzina Mask
vą, nes jo tikslas — grąžinti 

seną Turkestaną, atsiskirti nuo 
Maskvos ir artimiau bendradar
biauti su Turkija ir todėl nauja 
sąvoka— Panturkizmas. Šis ju
dėjimas jau daug pavojingesnis 
negu pabaltiečių. Ši milžiniška 
sritis pilna mineralų, o ypač 
aukso, kuris Maskvai t a ip 
reikalingas. Todėl kiekvienas 
bandymas eiti pirmyn ta linkme 
užgniaužiamas pačioje užuo
mazgoje, kaip yra įvykę šią v? 
sąrą Dušanbėje. Su Turkijos i 
Irano pagalba fundamentalizm 
srovės Maskva sustabdyti nepj 
jėgs. o ir ginkluotam pasiprieš 
nimui Centrinėje Azijoje sąlygo 
daug geresnės. 

3 žodžiai nepasitvirtino. Gor
bačiovas dar didesnes galias 
gavo*. Naujoji Sąjungos sutartis 

receptas konferencijai. 
-cva taip pat tikisi, kad 

nesutarimai Lietuvoje irgi veiks 
u naudai. Pačioje Lietuvoje taip 

pat yra daug neigiamų tenden
cijų. 

k 'ausius šį pranešimą buvo 
svarstoma, kaip išeivija galėtų 
padėti. Buvo pasakyta, kad 

ija be reikalo turėjo „men
kaver t i škumo kompleksą". 
Atrodo, kad iki šiol išeivija 
tebuvo tik kompiuterių ir 
dovanų pirkimui. O Lietuvos 
reikalais patariamojo balso 

ii neturėjo. To reikia at
sisakyti. Kaip remti tautą ir 
atvažiuojančius žinių pasisemti. 

Nežiūrint sovietinės prie
spaudos, t ū k s t a n č i o metų 
ku l t ū r a ir papročiai liko 
nesunaikinti. J au nuo pore
voliucinio laikotarpio, kai gy
ventojai pastebėjo savo klaidą, 
atspirtis klestėjo pogrindyje. 
Kaip ir kitur,mečetės buvo su
naikintos, arabiškas raidynas 
pakeistas kirilika, mulų semi-

kad karti ' nebūtų skatinamas 
dezertyravimas iš Lietuvos? Tai 
yra opi problema. 

Daug, kas buvo šioje kon
ferencijoje svarstyta, jau yra 
pasikeitę. Šias eilutes berašant, 
Gorbačiovas Stalino kepurę 
užsidėjo. 

J . Žygas 
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TO F<T VOUO I N C O M f 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2 2 1 2 WEST C E R M A K R O A D C H I C A G O . I L L 6 0 6 0 8 
Pe te r K a z a n a u s k a s , P r s . T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

r v Mon. Tu«. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

Parduodamo greičiau 
už didesnę kairią! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaakl, Chlcago. IL 60629 
(312) 767-6655 

I ifttuviams žinomas ir patikimas vardas 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
( 312 ) 586-5359 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią jstatgą, prašome 
paminėti kad esate arbaoonte būti 
R i m o Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas n e m o k a m a i . 

IEŠKO DARBO 

Moteris ieško bot kokio darbo. 
To l . 1-708-423-9738 

Moteris ieško bot kokio darbo. 
Dėl atlyginimo susitarsim. Skam
binti: 312-776-4513 po 6 v.v. 

HELP VVANTED 

Re ika l ingas pagalb in inkas prie 
s ta tybos darbų. Pastovus darbas 
Kreiptis: a n g l i š k a i t e l . 
7 0 8 - 3 0 1 - 5 4 8 8 , l i e t u v i š k a i t e l . 
1 -312 -737 -2239 po 6 v .v . 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, { 
šventę. Kadrilis ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

REAL ESTATE 

H * f i * KOMPIUTERIU 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga' patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE PEALTORS 

ISCOME TAX - INSURANCE 
6629 S KEDZ1E 

778-2233 

[ B MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Q3 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Av«. 
Tel. 416-7878 

Qntuifc 21 
KMIEC1K REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Didžiulis sklypas! Namas su 3 mieg. 
2 vonios Jrengtas apatinis aukštas. 
$98,900 

Žavus Victorian" stiliaus namas! 
3 mieg.; pilnai atremontuotas; jauki 
veranda, gražus kiemas, 2 auto 
garažas. $129 ,900 

OLSICK & CO REALTORS^ 
1180 State Street 
Lemont. Iliinois 60439 
(708) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r o t 

T o l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S ' , 
(VEDIMAI - PATAISYMAI * ' ' 

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

312-779-3313 "i 
KLAUDIJUS PUMPUTIS . ^ 

V - ^ a — - f 

FOR RENT 

Išnuomojamas mieg. kamb. su 
virtuvės privilegija. Jei reikalinga 
— ir garažas. 

Tol. 312-925-7612 

Apt. for rent. 5 rms, 2 bedrms. 
heated. refrig., stove incld. Adults. 
Price $435 mo. 

Call: 312-582-1018 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
G e n r i k a s Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapsienės apianku ir vinjetėmis. Puiki dovana jvai-
nomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago. IL 60629 

.'*• 



ORO TILTAS I MASKVĄ 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Ankstyvą rytą Sov. Sąjungos 
ka r iuomenės sunkvež imia i 
rieda Berlyno gatvėmis. Praei
viai išsigandę stebi ilgą koloną, 
garsiai ir su baime sakydami 
„Russen kommen — rusa i 
ateina". 

Tai televizijoje matyti vaizdai, 
nufilmuojant raudonarmiečių 
sunkvežimius Berlyno gatvėse, 
jiems važiuojant j didelius mais
to sandėlius, kuriuose yra su
krauti tūkstančiai tonų maisto 
produktų: pieno miltelių, žirnių 
konservų, kopūstų, ryžių, svies
to, muilo bei... 18 mil. tualetinio 
popieriaus ritinėlių. 

Tai dviejų milijardų markių 
(apie 1,5 milijardų dol.) vertės 
maisto atsargos, gulėjusios be
veik 40 metų, kadangi po 
Berlyno blokados, Vokietija 
(tikrovėje JAV), bijodama nau
jos blokados, tas a t s a rgas 
sudarė v a k a r i n i o Ber lyno 
gyventojams. 

Apskaičiuojama, kad 200 
tūkst. tonų maisto gaminių 
užteks vienam mėnesiui 10-čiai 
mil. gyventojų. 

Sunkvežimiai privažiuoja prie 
sandėlių r ampų . Vyr. l tn. 
Zebezniak niekuomet netikėjo, 
kad šios senato (Berlynas yra 
valdomas senato, o ne miesto 
tarybos. Toks pat administraci-

GERIAUSIOS MOKINĖS 

Marijos Aukštesniojoje mo
kykloje Chicagoje, kurią veda 
Šv. Kazimiero seserys, šįmet 
buvo 19 ketvirtokių, Illinois 
valstijos pagerbtų už pasi
žymėjimą moksle žymeniu, 
vadinamu Illinois State Scholar 
for 1991-1992. Šių pagerbtųjų 
tarpe buvo ir lietuvaitė Matilda 
Szydagytė. Konkurse savanoriš
kai dalyvauti gali visi geresnieji 
ketvirtokai gimnazistai Illinois 
valstijoje ir 10% geriausiųjų yra 
įvertinami šiuo žymeniu. 

nis pavadinimas yra Hamburge 
ir Bremene — K.B.) atsargos 
bus atiduotos Maskvai. Karei
viai savanoriškai atėjo krauti 
maisto dėžes. Viskas vežama į 
aerodromą, k u r milžiniški 
transportiniai „Antonov 22" 
lėktuvai nuskraidins vokiečių 
dovanas į Maskvą. Numatomas 
transportas keltu iš Riugeno 
salos į Klaipėdą. 

Nuliūdęs yra vyr. sandėlio 
prižiūrėtojas, netekdamas dar
bo po 24 metų. J is prižiūrėjo 
sandėliuose temperatūrą, tik
rindamas daugiausia sviestą, 
pieną, riebalus. 

Gyvenimo ironija! Stalino 
blokados metu, amerikiečiai 
Vakarų Berlyno gyventojams 
taip pat lėktuvais pristatydavo 
ne tik maistą, bet degalus, 
angl į . Ši paga lba buvo 
vadinama Berlyno oro tiltu. 
Šiandieną atidarytas naujas 
tiltas Berlynas ir badaujanti 
Maskva! 

Vokiečių spauda plačiuose 
komentaruose rašo, kad 289 
mil. Sov. Sąjungos gyventojų ne
bus sotūs iš tūkstančių tonų 
mais to p roduktų , milijonų 
siuntinių, kadangi tas yra lygu 
įmestai saujai jūros augmenijos 
į banginio pilvą. Be to, didesnė 
maisto dalis dings plačiuose ir 
tolimuose Rusijos plotuose, 
než iū r in t , k a d 1990 m. 
kolchozuose ir sovchozuose 
užauginta rekordiniai 260 mil. 
tonų javų. Valstybinių krau
tuvių lentynos tuščios, nors lais
voje rinkoje galima viską pirkti. 

Parama turi tik simbolinę 
reikšmę — politiškai paremti 
Gorbačiovą kar tu primenant, 
kad lūžis Sov. Sąjungoje gali at
nešti katastrofiškas pasekmes 
visai Europai, o gal net ir visam 
pasaul iu i . Tik laikinai šie 
ramsčiai palaiko Gorbačiovą 
nuo nuvertimo iš Kremliaus 
sosto. Juk ir 1991-92 m. taip pat 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Saus io 12 d. — Lietuvos 

Vyčių choro metinis banketas 
Šaulių namuose. 

Sausio 19 d. — Pedagoginio 
Lituanistikos instituto diplomų 
įteikimo vakaras Jaunimo cent
re. 

Sausio 20 d. — Pianistų Sona
tos Deveikytės-Zubovienės ir 
Roko Zubovo pianino koncertas 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje 3 vai. p.p. 

Saus io 27 d. — Klaipėdos 
dienos jūrų skautų ir skaučių 
iškilminga sueiga Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Vasario 9 d. — „Širdelių" šo
kiai jaunimui Jaunimo centre. 
Ruošia ČALM — Čikagos aukš
tesnioji lituanistinė mokykla. 

Vasario 17 d. — ALTo ren
giamas Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukakties 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 73-čios sukakties 
minėjimas Maria mokyklos au
ditorijoje. Rengia ALTo Chica-
gos skyrius. 

Vasario 22 — kovo 3 — 
Apžvalginė l ie tuvių dai lės 
paroda (I dalis) Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. 

Vasario 23 — kovo 31 — 
Apžvalginė lietuvių dailės pa
roda (II dalis) Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lietuvių centre , 
Lemonte. 

Vasario 24 d. — Montessori 
mokyklėlių madų paroda Marti-
nique salėje. Pradžia 12 vai. 

Kovo 3 d. — Chicagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

Kovo 10 d. — „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. sausio mėn. 4 d. 

Tikėjimas taip neapkartina 
gyvenimo, kaip nesutarimas, ar 
netrumpina taip, kaip dvikova. 

ar n e a p s u n k i n a 
kerštas. 

t a i p , ka ip 

H. More 

Lietuvių fondo šventėje Kručų ir Pabrėžų stalas. Iš kairės: A. Pabrėža. V. Radžiukynas, A. 
Pabrėžienė, B. Kručas, A. Kručienė, B. Zeikiene. A. Galinaitis ir A. Galinaitienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

bus žiema. Ir vėl atsiras ta pat i 
problema, kurią gali tik pa ts 
kraštas išspręsti. 

Gyvenu netoli Speyer mies
telio, kurį paskutinės viešnagės 
metu Vokietijoje aplankė prez. 
G. Bush su žmona ir M. Gor
bačiovas. Kancleris H. Kohl 
norėjo parodyti seną katedrą su 
imperatorių kripta bei patį 50 
tūkst. gyventojų miestelį. 

Pasirodo, kad Speyer yra susi
giminiavęs su Gardinu, tad su
rinktoji parama (maistas, pini
gai) Sov. Sąjungai ir buvo 
paskirta buv. Didžiosios kuni
gaikštystės miestui, šiandieną 
turinčiam 300 tūkst. gyventojų. 

Sunkvežimių va i ruo to j a i , 
grįžę iš 2 tūkst. km kelionės, 
vietos dienraščiui papasakojo 
savo įspūdžius tuoj pat pažymė
dami, kad gyventojų padėtis yra 
blogesnė už praneštą vokie
čiams. Be duonos kepyklose, 
nieko kito krautuvių lentynose 
nerandama. Žydi tik juodoji 
rinka. Vysk. Tadas Kondrasie-
wicz buvo Kauno kunigų semi
narijos auklėtinis, šiandieną 
penkių gudiškų diecezijų admi

nistratorius — pareiškė, kad ši 
žiema 80% miesto gyventojams 
bus labai sunki. Speyer numa
to kas dvi savaites dovanotus 
šeimų siuntinius vežti į Gardi
ną, daugiausia atiduodant juos 
seneliams ir vaikų prieglau
doms, kuriose yra per 600 
mergaičių ir berniukų. 

Išmintingojo įstatymas yra 
Dievas, paikojo — jo paties 
užgaidos. 

Platonas 

Kiekv ienas i šmint ingas 
žmogus pasakys, jog įstatymai 
y ra žmonėms tvarkos pamatas. 

Vysk. K. Paltarokas 

A.tA. 
VLADAS ZABARAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. sausio 2 d., 10 vai. vakaro, sulaukęs 63 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės mieste. Amerikoje išgyveno 20 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ieva Varnaitienė, 

žentas Povilas, anūke Daina; du broliai ir dvi seserys su 
šeimomis Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 4 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 7lst St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 5 d. Po religinių apei
gų 10 vai. ryto koplyčioje, velionis bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, anūkė, broliai, seserys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EDVARDAS V. TARAS 

Prieš vienuolika metų, sausio 5 d. iš gyvųjų tarpo pasi
traukė mūsų mylimas Sūnus ir Anūkas. 

Jo šviesiam atminimui bus atnašaujamos šv. Mišios: 
Chicagoje Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje sausio 6 
d. 12:15 v. p.p. ir Brooklyne, N.Y.. Pranciškonų vienuolyne 
sausio 5 d. 8 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Edį savo maldose. 

Liūdintys: Tėvai, močiutė ir giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

Kovo 17 d. - „Draugo" kon
certas Maria mokyklos audito
rijoje. 

— Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo visuo
tinis narių susirinkimas 12:30 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 

Kovo 23 d. — Lietuvių Fon
do metinis narių suvažiavimas 
Jaunimo centre. 

Balandžio 7 d. — Arvydo ir 
Nelės Paltinų koncertas Jau
nimo centre. Rengia „Margu
tis". 

— Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo 
Velykų stalas Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 1 vai. p.p. 

Balandžio 14 d. — „Laiškai 
Lietuviams" metinė vakarienė 
ir konkurso premijų įteikimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų vakarienė Saulių salėje. 

Balandžio 20 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos pava
sario pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos pava
sarinis renginys Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 

Balandžio 27 d. — Lietuvių 
Fondo rengiamas koncertas 
Jaunimo centre. 

Balandžio 28 d. — Abiturien
tų „Pavasario žiedų" pokylis 
Sabre Room salėje. Rengia LMK 
federacijos Chicagos klubas. 

Gegužės 4 d. — Pavasario 
pokylis Lietuvių centre, Lemon
te. Groja „Vytis". 

Gegužės 11 d. — Dail. A. 
Tamošaitienės kilimų parodos 
atidarymas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus galerijoje. 
Rengia Chicagos Lietuvių Tau
todailės institutas. 

Gegužės 15 d. — Religinis 
koncertas Svč. M. Marijos Pra
sidėjimo bažnyčioje, Brighton 
Parke. 

Gegužės 17 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 18 d. — Kultūros 
premijų šventė Jaunimo centre. 

Gegužės 19 d. — „I L i tuan i" 
operos premjera Morton audito
rijoje. 

Gegužės 22 d. — Baleto kon
certas Maria mokyklos auditori
joje. 

Gegužės 24 d. — „I Li tuani" 
operos antras pastatymas Mor
ton auditorijoje. 

Gegužės 25 d. — Dainų šven
tės chorų ir šokėjų repeticija 
(ryte) Illinois universiteto pa
viljone. 

— Jaunimo l inksmavakaris 
— šokiai Jaunimo centre. 

Gegužės 26 d. — Iškilmingos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos Gi
mimo šventovėje Marąuet te 
Parke. 

— Dainų šventė Illinois uni
versiteto paviljone. 

— Užbaigtuvių pokylis Con-
desa del Mar restorane, 12200 
So. Cicero, Alsip, IL. 

— Pasilinksminimas jauni
mui Condesa del Mar salėje. 

G e g u ž ė s 28 d. Atsisvei
kinimo koncertas Maria mokyk
los auditorijoje. 

Birželio 23 d. — Cicero ALTo 
skyriaus ruošiamas Sovietų 
Sąjungos vykdomo l ietuvių 
tautos naikinimo minėjimas Sv. 
Antano parapijos salėje. 

Rugpjūčio 4 d. — „Draugo" 
piknikas Marijonų vienuolyno 
sode. 

Rugsėjo 21 d. — Derliaus 
šventė Lietuvių centre, Lemon
te. Groja „Vytis". 

Rugsėjo 22 d. — „Draugo" 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

Mielai Bičiulei, Kolegei ir kurso Draugei 

A.tA. 
Dr. GRAŽINAI IRENAI 

KRIKŠČIŪNAITEI KAGANIEC 

mirus , n u o š i r d ž i a u s i ą užuojau tą r e i šk iu jos 
Mamytei , poniai KRIKŠČIŪNIENEI , ir vyrui 
HENRY. 

Stasė Kerpytė Žadeikienė 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
MARTAI SABALIAUSKIENEI 

mirus, jos dukrą, mielą valdybos narę, VALE 
PRIŠMANTIENE ir jos šeimą liūdesio valandose 
giliai, giliai užjaučiame. 

Omahos LB Valdyba 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus laidotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hi l l s 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. ILLINOIS 60642 

708 422-7146 O R 312 233-3015 
(CORNER OF 91 ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES' 

• pa" tklai 
• Antkapiai 
• Ma-:oliejai 
• Bro'-'irtes atminimo lentos 
• Dv gjbos atminimo lentos 
• Ar>*pių trasai 
• La>* i i antkapiai 
• vaiv~ias 
• An!<aptai ir paminklai 

pagal užsakymą 
Pam '<lų apžiūrėjimo kambarys 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Plrmad—penkt. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

Šeštd. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
Sekmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

* APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vienintelė paminklų prekyba pietinėje miesto dalyje 

_ i 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 \Vest 71 st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

\ . 
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DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. sausio mėn. 4 d. 

x Lietuvos Vyčių vidurio lP^V'4,-
Amerikos apskr. šv. Mišias už 
mirusius narius šeštadienj, sau
sio 5 d., 12:30 v. p.p. Švč. M. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioj au
kos kun. A. Zakarauskas. Po Mi
šių 2 v. p.p. mokyklos salėj bus 
labai svarbus apskrities vyčių 
me t in i s t rečdal in is susi
rinkimas. Prašome visus narius 
dalyvauti. 

x Dr. Elena Repšienė, ture 
jusi dantų kabinetą 59 gatvėje, 
persikėle nuolatiniam gyve- I 
nimui į Oak Lawn, 111. Dabar
tinis jos adresas: 9725 S. Karlov 
Ave., Apt. 104, Oak Lavvn, IL 
60463. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apyl inkės valdyba 
skelbia solidarumo mokesčio 
rinkimą šį sekmadienį, sausio 6 
d., Šv. Antano parapijos mažo
joje salėje po kiekvienerių šv. 
Mišių. 

x Krist ina Antanavičiūtė 
nori susirašinėti su Amerikos 
mergaite lietuvaite, maždaug 
13-15 metų amžiaus, mokančia 
ir rašančia lietuvių kalba. Jos 
adresas: Kristina Antanavičiū
t e . Norgėlų km. . Eglių 7, 
234400 Raseiniai, Lithuania. 

x Lietuvos Vyčių choro po
kylis bus sausio 12 d., šešta
dienį. Šaulių salėje. Pradžia 
6:30 vai.v. Choro valdyba kvie
čia visus Chicagos lietuvius 
dalyvauti ir įdomiai praleisti 
laiką su Vyčių choru. Bus gar
dūs lietuviški valgiai, linksma 
šokių muzika, laimėjimai. 
Trumpai dainų programai vado
vaus muz. Faustras Strolia. Pa
kvietimus galima gauti pas 
valdybos narius. Laukiame gau
saus dalyvavimo. 

x Helen Lakeatas iš Chica-
go, 111., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su 45 dol. auka. H. 
Lekeatą skelbiame garbės 
prenumeratore, o už paramą la
bai dėkojame. 

x Atsiuntė po 25 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: dr. 
Thomas Qvinn, Orland Park. 
111.. Janina Stankus, Stuart, 
Fla., Rasa Plioplys, Chicago, 111., 
Laimutis Dūda. Toronto, Kana
da, Laima Jarašiūnienė, Santa 
Monica, Cal., Ign. Medžiukas. 
Los Angeles, Cal . , Pranas 
Stankus, Hartford, Conn., Jonas 
Valauskas , St. Petersburg 
Beach, Fla., Aldona Andriu 
šiene, Dorchester. Mass. Vi
siems labai dėkojame. 

x „ŽAIBAS" NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI 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. riešutinis 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 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, 111. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(ak) 

x Šį sekmadienį — Trijų 
Karalių šventėje Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke šv. 
Mišių metu 10:30 vai. choras su 
so l i s t a i s giedos kalėdines 
giesmes. 

x S t a s y s Kašauskas , rašy
tojas ir Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos narys, šiandien, 
penktadienį, 7:30 v.v. dalyvaus 
Jaunimo centro kavinės vaka
ronėje. Svečias padarys prane
šimą apie dabartinę situaciją 
Lietuvoje. Stasio Kašausko nau
jausioji knyga t ik ką atspaus
dinta Lietuvoje. Tai daugiau ar 
mažiau dokumentinis veikalas 
„Leisk. Viešpatie, numirti", 
liečiąs tragiškuosius įvykius 
tėvynėje šiurpiausiose detalėse. 
Vakaronėje bus rodoma ir vaiz
dajuostė apie Rainių miškelio 
kankinius. Vakaronę rengia 
Jaunimo centro moterų klubas. 

x Stepas Rudokas, Lietuvos 
Vyčių choro valdybos narys, va
dovaus laimėjimams metiniame 
choro pokylyje sausio 12 d. 
Šaulių salėje. Galintieji prašomi 
ką nors paaukoti tam tikslui ir 
paremti Lietuvos Vyčių chorą, 
švenčiantį deimantinę 75 metų 
sukaktį nuo įsisteigimo. 

x V y t a u t a s Landsberg i s , 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos p i rmininkas , ..Draugo" 
redakcijai atsiuntė kalėdinius 
sveikinimus „džiaugsmo dieną, 
kurią jau beveik du tūkstančius 
metų skamba .garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms'. Linkiu 
Jums tos ramybės, Visagalio 
malonės ir Apvaizdos globos". 
Lie tuvos prez identui visa 
redakcija labai dėkinga už svei
kinimus ir linkėjimus. 

x Marąuette Parko field-
h o u s a s dabar yra atviras 
registruotis siuvimo ir rank
darbių klasei suaugusiems ir 
vaikams — 9 metų ir daugiau. 
Informacijai skambint i tel. 
213-776-9879. 

x Lietuviai Jėzuitai, Cle-
veiand. Ohio, „Draugo" dien
raščio rėmėja i , garbės 
prenumeratoriai daugelį metų, 
pratęsdami prenumeratą pa
aukojo 70 dol. savos spaudos 
stiprinimui. Labai dėkojame. 

x Dr. J . Mikelionis iš Seat-
tle. Wash.. parašė prezidentui 
G. Bush laišką, nurodydamas 
karo baisumus ir dvigubą stan
dartą Kuvvaito ir Pabaltijo 
atžvilgiu. 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 6 mode
liai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų apa ra tų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Marijos aukšt. mokyklos ,.Rūtos" ratelis, užbaigęs Kūčių vakarienę ir kun. A. Saulaičio pasako
jimus apie Kalėdų tradicijas. Iš kairės sėdi: Vilija Meilytė; stovi Renata Kvantaitė, Lina Gaižutyt*, 
Dana Butts. kun. A. Saulaitis, Julija Plačaitė. Simona Pulikaitė, Larana von Braun ir Julija 
Pulikaitė. 

Nuotr Beatričės Sturonaitės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KALĖDOMS PRIARTĖJUS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjų valdyba ir talki
ninkės susirinko prieškalėdi
niame susirinkime gruodžio 20 
d. Seklyčioje. Dalyvavo ses. 
Margarita ir ses. Onutė, kurios 

x Antanas Masionis, Fair 
Lawn, N.J., „Draugo" artimas 
bend rada rb i s , garbės pre
numera to r ius , pratęsdamas 
p r e n u m e r a t ą vieneriems 
metams, pridėjo 50 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Dr. Henrikas Solys, Juno 
Beach, Fla., Edward F. Lavan, 
Worcester, Mass., Aušrinė Ka-
raitis, Evergreen Park, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Jonas Vidžiūnas. Valen-
cia, Cal., lietuviško žodžio 
rėmėjas, ..Draugo" garbės pre
n u m e r a t o r i u s pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Labai dėkojame už savos spau
dos stiprinimą. 

x R a m ū n a s V a n a g ū n a s , 
Winfield. 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

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

(ak) 

x Pristatome Lietuvoje tik 
naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-3Cr#. Vi
sos su garanti ja. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(ak) 

x KARGO Į LIETUVĄ! G. 
T. International praneša, kad 
nuo gruodžio 24 d. dėl sunkios 
ekonominės padėties, labdaros 
vardan, visus rūbus ir maistą 
VISIEMS galime siųsti KAR
GO į Lietuvą be MUITO. Siun 
čiame oro linija: $1.45 sv. Mi
nimumas 50 kg. arba 110 sv. 
Kreiptis i: G. T. International. 

tel . 708-430-7334, 9525 S. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 

(ik) 

x DRABUŽIAI, avalyne, 
maistas ir kt; VAISTAI - re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
kiai ner ibojami . MUITO 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS. Automobilius par
duodame pigiai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629 tel. 312-436-7772. 

'sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshavv, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800423-2294. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTOilS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 580-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk; 
x Lietuvos keliauninkų dė

mesiui. Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių a g e n t ū r ą „VYTIS" 
718-769-3300. 

(sk) 
x Ieškoma moteris prižiū

rėti naujaginų Phoenix mieste, 
Arizonoje. Kreiptis: vakarais 
Phoenix, tel. 602-957-7014 arba 
bet kuriuo laiku 708-246-1551. 

(sk) 

x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs 

daba r gyvena Ate i t in inkų 
namuose, Lemonte. mokytojau
j a Maironio l i tuanis t inėje 
mokykloje, talkina jaunimo or
ganizacijoms ir padeda lietu
v iams rel iginiame ir dva
siniame gyvenime. 

Ses. Onutė sukalbėjo maldą, 
prašė Aukščiausiojo laiminti 
visus, o ypač mūsų tautą, trokš
tančią laisvės. 

Rėmėjų pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė perskaitė pro-
vincijolės ses. Bernadetos laiš
ką, padėką už surengtą 29 
madų parodą, atnešusią didelę 
pagalbą vaikų laikraštėliui 
„Eglutei". Priminė, kad už 
v isus ge rada r iu s seselės 
meldžiasi ir visi įjungiami į no-
veną. Gauta padėka ir iš „Eglu
tės" administratorės Danguolės 
Sadūnaitės. Padėką žodžiu iš
reiškė „Eglutės" redaktorė ses. 
Ona Mikailaite. Ypač dėkojo už 
rėmėjų nuoširdumą. 

Marytė Saliklienė pateikė 
detališką 29 madų parodos apy
skaitą. 2000 dol. nusiųsta 
„Eglutei". 

Pirmininkė S. Endrijonienė 
painformavo apie ateinančius 
rėmėjų renginius. Sausio 25 d. 
bus palaimintojo arkivyskupo 
Ju rg io Matulaičio mir t ies 
minėjimas. Šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje ir vakaronė Jaunimo 
centro kavinėje. Metinė vaka
rienė numatyta balandžio 21 ir 
30 madų paroda spalio 13 d. 
Jaunimo centre. 

Susirinkusieji pasivaišino 
Seklyčios skaniais patiekalais, 
pabendravo ir pasidalino atei
ties veiklos rūpesčiais ir tėvynės 
problemomis. 

Suėjimą paįvairino ses. Ona 
Mikailaite įdomiais pasako
jimais. Jos redaguojama „Eglu
tė" , persikėlusi į Chicagos prie
miestį, be abejo, dar labiau su
klestės ir sudoTiins išeivijos ir 
Lietuvos vaikus. 

Susirinkimą išbaigė ses. Mar
garita malda. Linkėjome vieni 
kitiems geru Kalėdų švenčių ir 
laisvės metu Lietuvai. 

A. K. 

LIETUVIŠKOS KNYGOS 

Knyga tiek suaugusiems, tiek 
vaikams turėtų būti geriausias 
d r a u g a s . Per knygas mes 
ke l iau jame per pasaul į , 
susipažįstame su įvairių kraštų 
papročiais, o svarbiausia prapla
tiname savo žodyną. Technikos 
išsivystymas vis labiau nu
s tumia knygas, periodinę 
spaudą į antraeilę vietą. Labai 
gaila ir taip neturėtų būti. 
Vaikai per daug laiko praleidžia 
prie televizijos, kompiuterių ir 
kompiuterizuotų žaidimų, o 
knygų skaitymui nebeskiriama 
dėmesio, nei laiko. Nuo mažų 
dienų reikia pratinti vaikus 
pamilti knygą. Aišku, reikia 
vaikams parinkti tinkamas ir 
įdomias knygas. Pasakos plečia 
vaikų vaizduotę ir nukelia juos 
j fantastinį pasaulį. Mes ma
tome, kad televizijos programos 
kiekvieną dieną eina prastyn. 
Apie jas nieko gero negalima 
pasakyti. Netgi multiplikaciniai 
filmai neapsieina be smurto 
veiksmų. Tiek televizijos 
programose, tiek multifilmuose 
nesijaučia jokios auklėjimo gai
delės ir netgi nėra daromos blo
gio išvados. Televizija būtų la
bai gera auklėljimo priemonė, 
jeigu ji būtų tinkamai išnau
dojama. Tėvai, kuriems rūpi ir 
yra aktualus vaikų auklėjimas, 
turėtų kontroliuoti vaikų lei
džiamą laiką prie televizijos ir 
jį racionaliau išnaudoti knygų 
skaitymui. 

Lietuviškose mokyklose mo
kytojai ištisai reikalauja, kad 
mokiniai skaitytų knygas. Pa
stebima, kad daugumas moki
nių (aukštesniojoje mokykloje) 
tik perskaito ištraukas jų skai
tymo knygoje, tačiau pačio vei
kalo neperskaito, nežiūrint, 
kokio ilgio jis bebūtų. Mažam 
vaikui, dar nemokančiam skai
tyti, tėvai skaito ar pasakoja 

— Brooklyno, N.Y., Apreiš
kimo parapijos choras kalė
dinį pobūvį turėjo gruodžio 9 d. 
Pobūvį p r a v e d ė Kos ta s 
Kazlauskas, maldą sukalbėjo 
klebonas kun. Vy tau ta s Palu
binskas. C h o r u i vadovauja 
muzikė Gintarė Bukauskienė. 

— H e l e n K u b e r , plačios 
apimt ies L i e t u v o s Vyčių 
sąjungos v e i k ė j a , mi rė 
Brooklyne gruodžio 3 d. Velionė 
buvo 79 metų amžiaus . Palai
dota Šv. Jono kapinėse. Lie
tuvos laisvės re ika lus ji skleis
davo lietuvių ir amerikiečių 
tarpe . N u l i ū d i m e l iko dvi 
dukros. 

— Seattle, Wash., l ietuviai 
vasario 16 d. minės šeštadienį 
Latvių salėje. Paska i tą skaitys 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, 
atvykęs iš Columbus, Ohio, kur 
jis yra universiteto profesorius. 
Meninę dalį a t l iks „Lietučio" 
ansamblis, vadovaujamas Zitos 
Petkienės. Minėjimą ruošia Jū
ratė Mažeikaitė-Harrison. 

— Lietuvių Bendruomenės 
Seattle apylinkė visuotinį susi
rinkimą turės kovo 9 d. Bray 

namuose. Valdybos kadencijai 
baigiantis , Ina Bertulytė-Bray 
žada išeiti iš pirmininkės pa
reigų. Reikės išrinkti naują 
valdybą. Dėlto laukiama kuo 
daugiau narių atsi lankant. 

— Gediminas ir Dana Tri
makai paaukojo daugiau kaip 
800 dol. darbo vertės įgyven
dinti pabaltiečių marškinėlius. 
Projektą Pabaltiečių komitetas 
pravedė pereitais metais. Marš
kinėlius paruošė dail. Loretta 
VVerner. 

— Nordic Heritage muzie
jus t u rės tris parodas, kuriose 
bus i š s t a ty ta ir l ietuviškų 
e k s p o n a t ų . Meno drožinių 
paroda bus liepos-rugsėjo mėne
siais Seattle, Wash. 

— Gintautas Nalis ir Linas 
Erlingis, Seattle lietuvių veik
lūs na r ia i . įsigijo magistro 
laipsnius City universitete Bel-
levue. Daina Nalytė, Ginto Na-
lio duk tė , sėkmingai baigė 
mokslus Šveicarijoje, kur ėjo 
viešbučių administracijos kur
sus. 

— Rasa Raišytė studijuoja 
Washington universitete Seat
tle, Wash„ tarptautinių moks
lų fakultete. J i studijuoja labai 
sėkmingai. 

pasakas. Juo daugiau mes jiems 
pasakosime, juo daugiau jie 
jomis domėsis. Tuo pačiu tėvai, 
ska i tydami k n y g e l e s savo 
vaikams, patys save lavins ir 
gilins savo l i e tuv ių kalbos 
žinias. Lygiai t a ip pat , kaip jų 
tėvai per juos mokėsi anglų 
kalbos. Pramokusiam skaityti 
vaikui parūpiname j a m įdomių 
ir imponuojančių knygelių. La
bai svarbu yra par inkt i tinka
mas ir pagal jų amžių. Dabar la
bai gražių ir įdomių knygų 
galima įsigyti Švietimo tarybo
je pas pirm. Reginą Kučienę. 
Čia rasite įvairių knygelių, 
išleistų JAV ir Lietuvoje. Taip 
pat yra p la tus pasirinkimas 
multifilmų, t iek sukur tų Lie
tuvoje ir JAV garsiajuosčių , 
vaizdajuosčių. 

Pras idė jus p a s i k e i t i m a m s 
Lietuvoje, Švietimo ta ryba per 
pirm. R. Kučienę pradėjo susi
rašinėjimą su Vilniuje esančia 
„Vytur io" le idykla . Susira
šinėjimas vyko ne t dvejus 
metus. Labai sunkus ir kompli
kuotas buvo knygelių persiun
timo kelias. Paga l iau prieš 
mėnesį buvo g a u t a pirmoji 
lietuviškų knygelių siunta, ar
ti 600 knygelių. Šiuo metu 
lankosi „Vytur io" leidyklos 
vyriausias redaktorius L. Pilius. 
Švietimo t a rybos p i rm. R. 
Kučienė turėjo su juo pasi
tarimą naujų knygų siuntos 
reikalu. Naujai gautos knygelės 
pasižymi spalvingomis iliustra
cijomis, gražia temat ika . Visos 
knygelės yra plat inamos per 
lietuviškas mokyklas bei pla
tintojus. Kiekvieną šeštadienį 
Kr. Done la i č io mokyk lų 
patalpose, kuriose Švietimo ta
rybos pirm. y r a mokytojai ir in-

x Stasys Žemaitis, 43 m. 
ieško geros širdies tautiečių, 
kurie galėtu jam padaryti 
iškvietimą N rijo bet kokio 
darbo. Rašyt! > ithuania, Šilu
tė, Jaunimo v. 7-89, Stasiui 
Žemaičiui. 

(sk) 

x Romas Pūkštys, TRANS 
PAK firmos • ivininkas, pra
neša, kad vėl ksta į Lietuvą 
vasario men ; adžioje. PINI
GAI perveda/; DOLERIAIS 

kokteiliai. Dvi salės įvairiems jūsų giminėm- Pigiai perkami 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
berts Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

nauji autom-,btliai. Atsiskai
tyti iki vasar, , 6 d. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, 60629. tel {12-436-7772. 

(sk) 

spektorė visos knygelės, multi-
filmai, vaizdajuostės yra išdėlio
tos vestibiulyje. Tėvai, atvežę 
vaikus, gali plačiau ir iš arčiau 
susipažinti ir įsigyti. Švietimo 
tarybos pirm. R. Kučienė dėl 
knygelių platinimo per daug 
nesiskundžia. J i netgi pasi
dž iaug ia , kad gauna daug 
užsakymų iš kitų miestų ir vals
tijų, ta ip pat per šeštadienius 
yra išparduodama daug knygų. 
Dar kar tą noriu priminti, kad 
knygos yra platinamos per visas 
šeštadienines mokyklas. Pati 
knygų pardavimo padėtis dar 
nėra tokia bloga. Tiktai Švie
timo taryba pataria tėvams, 
seneliams, mokykloms ir or
ganizacijoms sugrįžti atgal prie 
knygų dovanojimo tradicijų. 
Šioji tradicija nublanko ir be
veik išnyko, nes stigo gražių 
i l i u s t r u o t ų ir pa t r auk l ių 
knygelių. Dabar tuo skųstis 
negalime. Tad raginame šven
čių, gimtadienio ar šiaip kokios 
š v e n t ė s proga , ša l ia kitų 
dovanų, pridėti gražią lietu
višką knygelę. 

Nijolė Nausėdienė 

PRAŠOME TALKOS 

Šiais metais Balzeko Lietuvių 
kul tūros muziejus švenčia 25 
metų sukakti . Mūsų įnašas į 
Chicagos ir visos Amerikos 
g y v e n i m ą y r a i š sk i r t in i s . 
Muziejus auga, nes jo saugomi 
turtai yra mūsų visų pasididžia
v i m a s . Mes kv ieč iame ir 
norime, kad mums padėtumėte 
tą lietuvišką lobyną praturtinti. 

Šiuo metu mums labai rei
kalingi savanoriai, kurie padėtų 
archyvuose surūšiuoti doku
mentus apie svarbius įvykius ir 
a smenis . Savanor ia i , kurie 
s u p r a n t a ap ie t a u t i n i u s 
audinius, galėtų pasidarbuoti 
prie audinių ir tautinių rūbų. 
Kviečiame buvusius Lietuvos 
kariuomenėje asmenis padėti 
prie surūšiavimo žymenų ir 
uniformų. 

Šeštadienį ir sekmadienį mu
ziejų aplanko pravažiuojantieji, 
kuriems paaiškinti mūsų tautos 
praeitį ir kultūrą galėtų kam 
nors būt i maloni pareiga. 
Kuriems patinka sėdėti prie 
rašomojo stalo, gali padėti prie 
laiškų ir žiniaraščių išsiuntimo. 
Pagalba bus labai įvertinta. 

Gailutė 

Arch. Edmundas Arhas Nerinpoip — Rairann k»ln*» 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avernie 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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