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Amerika Sovietams: 
sulaikykite karinius 
veiksmus Latvijoje 

ir Lietuvoje 
Landsbergis vėl prašo mūsų 

prezidentą padėti 
Washingtonas. 1991 sausio 

4. — Kelios žinių agentūros pra
nešė, jog Busho administracija 
ketvirtadienį paragino Sovietų 
Sąjungą baigti provokacijas bei 
karinę akciją Latvijoje ir Lietu
voje. 

Valstybės departamento ats
tovas Richard Boucher pasakė, 
jog oficialūs vyriausybės as
menys yra susirūpinę, kad Lat
vijoje buvo užimta pagrindinė 
laikraščių spaustuvė, o Lietuvo
je Vidaus reikalų ministerijos 
daliniai užėmė Komunistų par
tijos archyvą. 

„Mes raginame baigti tą 
akciją, kuri gali pasitarnauti 
obstrukcijai arba nudelsti kons
truktyvaus dialogo pradžią, 
kuris reikalingas pasiekti tai
k ingam ir p a t e n k i n a m a m 
sprendimui, kad būtų patenkin
tos teisingos Pabaltijo žmonių 
aspiracijos", pareiškė žurna
listams Boucher. 

Smauglio taktika 
Norvegijoje esąs Lietuvos 

prez. Vytautas Landsbergis 
ketvirtadienį pasakė, jog jo 
vyriausybė ėmėsi žygių ap
saugoti pagrindinius pastatus 
nuo Sovietų užgrobimo ir 
kreipėsi į Vakarų valstybes, 
prašydamas daugiau tos para
mos Pabaltijo respublikoms. 
Landsbergis Oslo mieste daly
vauja konferencijoje, kurioje jis 
skaito paskaitą. Čia jis pasakė, 
jog Maskva naudoja smauglio 
veržimo taktiką, kad sužlug
dytų Pabaltijo respublikas ir 
Vakarai turi geriausią progą 
dabar politiškai padėti Pabalti
jui po 50 metų atgauti nepri
klausomybę. 

„Mes ėmėmės žygių apsaugoti 
savo spaudos centrui ir kitiems 
pastatams, bet mes neturime 
galios patys save apginti su savo 
ginklais", kalbėjo čia spaudos 
konferencijoje Landsbergis. 
„Vienintelė galima apsauga yra 
diplomatinė ir iš Vakarų. Aš 
prašiau tokios pagalbos pasi
kalbėjime su prez. Bushu 
Washingtone praėjusį mėnesį. 
Aš vėl prašau šiandien", sakė 
Lietuvos prez. Landsbergis, 

Literatūrinė premija 
kardinolui 

Kaunas. — Elta praneša, jog 
Lietuvos blaivybės draugijos 
vertinimo komisija, apžvelgusi 
1990 m. lietuvių literatūrą 
doros ir blaivybės ugdymo tema. 
pripažino, kad didžiausią povei
kį Lietuvos žmonėms turėjo Jo 
Eminencijos Lietuvos kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus pa
mokslai, pasakyti 1989 ir 1990 
metais, transliuoti per televiziją 
ir radiją. 

Jo Eminenecijos pamoksluose 
dominuoja meninės įtaigos prie
monės, būdingos grožinei lite
ratūrai. 

Vertinimo komisija nuspren
dė 1990 m. Lietuvos blaivybės 
draugijos vyskupo Motiejaus 
Valančiaus literatūrinę premija 
(1,000 rublių) skirti Jo Eminen
cijai Lietuvos kardinolui Vin
centui Sladkevičiui. 

Jo Eminencija premiją auko
ja vaikų namams. 

kaip mums praneša Reuterio 
žinių agentūra iš Londono. 

Pabaltiečiai nuosaikūs 
Maskvoje ketvirtadienį Sovie

tų prez. Gorbačiovas, kaip 
praneša Sovietų spauda, naujai 
stiprina Federacijos tarybą, 
pateikdamas planą išlaikyti 15 
respublikų sujungtoje vienoje 
ekonominėje sistemoje. Jis sakė 
televizijoje ir per „Tasso" žinių 
agentūrą, kad vilkinimas tarp 
respublikų ir centro vis dar 
tęsiasi. „Mėnesiai yra prarasti". 
Visuomenėje tebesanti kritiška 
padėtis. 

Latvijos Komunistų partija, 
kuri klauso Maskvos, įsakė 
Spaudos centro di rektor iui 
Kazimir Dundurs grąžinti visą 
spaudos pastatą Komunistų 
partijai. Vėliau jo vieton buvo 
paskirtas Arkady Vrublevvsky. 
Valstybės departamento ats
tovas Boucher pasakė, jog 
„įtempta padėtis ten dar labiau 
padidėjo, nors Lietuvos ir Lat
vijos vyriausybės atsako nuosai
kiai ir prieš tokius veiksmus 
protestuoja be smurto veiks
mų". 

„Pasaulio teisuolio" 
medalis 

Vilnius. — Čia neseniai iškil
mingoje aplinkoje gydytojui 
Viktorui Kutorgai buvo įteiktas 
Jeruzalės Jad Vošens instituto 
„Pasaulio teisuolio" medalis, 
kuriuo apdovanota jo jau mirusi 
motina Elena Kutorgienė. Ap
dovanojimą įteikė Lietuvoje vie
šintis Izraelio kneseto pirmi
ninkas Dova Silianskis. J is 
labai nuoširdžiai pdėkojo vi
siems Lietuvos žmonėms, kurie, 
karo metais neretai rizikuoda-
m ' gyvybe, gelbėjo savo kaimy
nus, pažįstamus ir nepažįs
tamus žydus. 

Į šį susitikimą atvyko daug 
žmonių, tuo sunkiu fašistinės 
okupacijos laikotarpiu pasižy
mėjusių drąsa ir kilniadvasiš
kumu. Tai — Veronika Petrulai-
tienė iš Kėdainių rajono, Vladas 
Varčikas, Vanda Samborienė, 
Vladas Drupas iš Kauno, Vy
tautas Bajorinas iš Trakų ra
jono. Alfonsas Mazuraitis iš 
Tauragės , Jonas ir S t a se 
Ruzgiai iš Vilniaus ir dar daug 
daug kitų. Ne vieno teisuolio jau 
nebėra gyvo, tad susitikime juos 
atstovavo sūnūs, dukros. Prisi
minimais pasidalijo vilkaviškie
tis Pijus Kilikevičius, kurio 
šeima išgelbėjo keliolika žydų, 
Kauno geto kalinė Fruma Ru
činskiene, parlamentarai Vy
tenis Andriukaitis, Emanuelis 
Zingeris ir kiti. 

Sovietų Vidaus reikalų ministerijos sargybinis Vilniuje prie Lietuvos Komunistų partijos cent
ro, kuris šią savaitę buvo sovietinių dalinių okupuotas. Šią nuotrauką padarė prancūzų žinių 
agentūros reporteris. 

Ševardnadze prieš diktatūrą, 
kraujo praliejimą 

— Beirute susirinkę 15 Irako 
opozicijos grupių vadai nutarė 
prisijungti prie tų jėgų, kurios 
nori pašalinti Irako prezidentą 
Husseiną. 

— Vengrija nutarė daryti 
žygius, kad galėtų pradėti tie
sioginę prekybą su Rusijos 
Respublika apeinant Kremlių. 
Peter A. Bod. Industrijos ir pre
kybos ministeris, vadovauja 
Vengrijos delegacijai, vyks
tančiai i Maskva. 

Maskva. — AP žinių agen
t ū r a skelbia, jog Užsienio 
reikalų ministeris E. Ševard
nadze savo pasikalbėjime pasa
kė, jog jis pasitraukė todėl, kad 
jis negalėtų sulaikyti jėgos pa
naudojimo atstatyti organizuo
jamai disciplinai krašte. Kalbė
damas su „Maskvos žinių" re
daktoriumi, Ševardnadze sakė. 
jog. jei chaosas išsiplėstų po 
sąjunga, tai būtų panaudota 
kariuomenė atstatyti tvarkai. 
J i s mano, kad pasikartotų 
kruvinas susirėmimas, kaip 
buvo 1989 ir 1990 metais. 

Tai buvo jo pirmas viešas pa
reiškimas po gruodžio 20 dienos, 
kai jis atsistatydino iš pareigų. 
J i s pasisakė, jog negalėtų dau
giau toleruoti kariško jėgos 
panaudojimo, prie kurio eina 
dabartinė vyriausybė. Bet tik 
kelios valandos prieš, kai jo 
pasikalbėjimas buvo atspaus
dintas, ginkluoti Vidaus reikalų 
ministerijos daliniai apsupo 
Latvijos Spaudos namus Rygo
je. Jis pasisakė nebegalįs eiti 
užsienio reikalų ministerio 
pareigų, nes visi ryšiai, kuriuos 
jis turėjo su Vakarais, išstatyti 
į pavojų ir jam būtų nepatogu 
susitikti su užsienio minis-
teriais dėl to, kad prievarta ir 
smurtas naudojamas jo krašte. 

Įspėjimas saugotis 
diktatūros 

Jis atnaujino savo įspėjimą, 
kad reikia saugotis naujos 
diktatūros, kuri prasideda su 
prez ident in ia i s į s akymai s 
valdyti kraštą. Gorbačiovas 
kel is kart pasakė , jog jis 
pasinaudos jam suteikta kons
titucine teise ir įves prezi
dentinę valdžią, įskaitant pi
liečių laisvių suvaržymą ir 
panaudojimą kariškos jėgos 
respublikose. „Aš nemanau, 
kad prezidento įsakymai ar bet 
kokios baudžiamosios taisyklės 
galėtų išrišti mūsų dabartinius 
klausimus", pasakė jis. 

Tačiau Ševardnadze sutiko. 
kad „disciplina ir tvarka" turi 
būti išsaugota, jei norima išgel
bėti kraštą nuo ekonominio cha
oso ir nuo tautybių neramumų. 
Bet jis pastebėjo, jog „disciplina 
ir tvarka" daugeliui reiškia 
ginkluotos jėgos panaudojimą. 

Ševardnadze yra gimęs Gruzi

joje ir yra pats žymiausias ne 
slaviškos kilmės politikas, įspė
jęs Sovietų Sąjungą grįžimu į 
diktatūrą. Jis specialiai kalbėjo 
apie mirtinas kovas tarp sovietų 
kareivių ir gruzir.u -eikėjų, kai 
žuvo 21 žmogus, kai kareiviai 
kastuvais ir dujomis išvaikė 
nepriklausomybės veikėjus 
Tbilisi mieste 1989 m. ir kai 125 
krito Azerbaidžano sostinėje 
Baku mieste, kai sovietų karei
viai 1990 m. įvykdė kruvinas 
riaušes. 

Patarimas dirbti 
Ševardnadze kritikavo Krem

liaus sprendimus su šiuo pa
re iškimu: „Mes nuolatos 
užsiėmę kongresais, sesijomis, 
susirinkimais, plenumais, o 
turėtume vietoj to daugiau dirb
t i — oficialūs pareigūnai, mi-
nisteriai. net ir prezidentas". Jis 
sako, kad Sovietu užsienio poli
tika nukentės. Kitos tautos ne
norės turėti ryšių su valstybe, 
kuri įsteigs diktatūrą sutvar
kyti vidaus neramumams. Jei 
nepastovumas <rašte tęsis ir 
demokratizacija r>us sustabdyta, 
tai bus neįman ma tęsti buvu
sio kurso užs^nio politikoje, 
paskė jis. Reakr.onieriškas at
sakymas į taut-bių reikalavi
mus ir respublikų atsiskyrimas 
gali pabaigti Saietų Sąjungos 
„istorinį nauja Tiąstymą užsie
nio klausimuos kuris privedė 
prie partneryste su Vakarais ir 
laimėjo Gorbai vui 1990 metų 
Nobelio Taiko- premiją", pa
sakė Ševardnai?e. 

Jam reikaingi kariai 
„Maskvos i "Os" rašo, jog 

Ševardnadzės - endimas rezig
nuoti, neturi 
čiovu. Bet j : 
visuomenė ar 
Gorbačiovą. \ 
raščio „Izve-
torius Stanisl 
iškėlė klausi 
čiovas ir k I 
vardnadzės r -.: 
komunistų p 
atsako į ta k 
dentas. kaip n 
gas karmom-' 
negali leist, kl 
rybė išsektu 
mą yra lene 
gauti ta par u 

šių su Gorba-
neragino. kad 
užsienis gintų 
iausybės laik-
w" komenta-
s Kondrašovas 

kodėl Gorba-
neužstojo Še-
.kietųjų senųjų 
mo ' . Ir jis pats 
usimą: „Prezi-
<ada, reikalin-

es pagalbos ir jis 
kariškių kant-
-ptautinę para-
'.u gauti, negu 

~\ iš vidaus". 

Apverktina Sovietų 
reformų padėtis 

Daugelis tiki — demokratijai galas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje neaiškiomis aplin
kybėmis žuvęs Džiugas Ozolas 
vakar buvo palaidotas Antakal
nio kapinėse. Papildomos žinios 
sako, jog jį užpuolė ir užmušė 
pasigėrusių žmonių gauja — 
taip praneša ELTOS žinių agen
tūra pagal gautą pranešimą iš 
Vidaus reikalų ministerijos ats
tovo Igno Sur in ino . ..Nėra 
reikalo kalbėti apie kokį poitinį 
žmogžudystės motyvą, nes 
puolikų grupė net nežinojo jo 
pavardės ir tautybės" , sako 
Surininas. ..Jie jį užtiko atsi
t iktinai". 

— Prez. G. B u s h a s pasiūlė 
Irakui, kad jų užsienio reikalų 
ministeris Taziq Aziz susitiktų 
Genevoje su Valstybės sekreto
riumi Bakeriu ir dar kartą rastų 
diplomatinį sprendimą Persų 
įlankos krizės klausimuose, kad 
pasku t in iu m o m e n t u būtų 
išvengta karo. 

— Sovietų prez. Gorbačiovas 
pasakė Maskvoje, jog bus susi
tarta biudžeto klausimu, nors 
Rusija vis dar laikosi savo 
nusistatymo neduoti Kremliui 
pinigų. 

— Britanija iš viso paprašė 
išvažiuoti 75 Irako piliečius iš 
Londono, jų tarpe 7 diplomatus, 
pareikšdama jiems „persona non 
grata" statusą. Jie tur i išvykti 
per 24 valandas, o jų šeimos per 
savaitę laiko. 

— Izraelis Maskvoje atidarė 
savo konsulatą ir iškėlė savo 
vėliavą po 24 metų. kai 1967 m., 
buvo nutraukti ryšiai. 

— Vokietijoje veikia gerai 
paruoštų maždaug 700 KGB 
agentų, pasakė neseniai pa
bėgęs buvęs pats agentu Ber
lyne Jie koncentruojasi Ber
lyne. Bonoje. Koelne. Miun
chene. Hamburge ir dar kitose 
vietose. 

— Jungtinių Tautų genera-
linės asamblėjos prez. Guido de 
Marco iš Maltos lankosi Izraely
je ir lanko palestiniečių pabė
gėlių s tovyklas užgrobtose 
teritorijose. 

— Švedijos vyriausybė įsakė 
vienam Sovietų diplomatui ir 
kitiems dviem ambasados tar
nautojams išvykti už šnipinėji
mą. Jie bandė papirkti švedus, 
kad būtų Sovietų šnipais. Jie 
buvo sekami jau kurį laiką. 

Maskva. Sovietų pareigūnai 
pažadėjo Busho vyriausybei, jog 
ir toliau tęs bendras pastangas, 
kad išspręstų Persų įlankos 
krizę ir kelis civilinius karus, 
pradedant Salvadoru ir baigiant 
Kambodija, kai iš Užsienio 
reikalų ministerio pareigų pasi
t raukė E. Ševardnadze. Valsty
bės departamento oficialus 
pareigūnas pasakė, jog jie esą 
šiuo klausimu optimistai. 

Ka i su prez. Bushu ir 
Valstybės sekretoriaus asisten
tu politiniams reikalams Robert 
M. Kimmitt susitiko Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Wa-
shingtone Aleksandr A. Bess-
mertnyk, pasakė, jog prez. Mi
chailas Gorbačiovas užtikrintai 
veda Sovietų užsienio politikos 
reikalus. Sovietai nori pabaigti 
derybas strateginių ginklų apsi
ribojimo sutarties pasirašymui, 
nors senųjų komunistų eilėse 
Maskvoje to nenorima. Tą 
klausimą ypač vis kėlė prieš 
savo pasitraukimą Ševerdna-
dze. Ambasadorius Bessmertnyk 
įteikė tuo metu ir prez. Gorba
čiovo laišką prez. Bushui. JAV 
vyriausybės oficialus pareigū
nas pasakė, jog atrodo, kad Gor
bačiovas imasi pa ts daugiau 
vadovauti Sovietų užsienio po
litikai. 

Demokratijai nėra vietos 
Tuo pačiu meta iš Maskvos 

užsienio žurnalistai praneša, jog 
su ketvirtojo Liaudies deputato 
kongreso pabaiga, sumažėjo 
viltys demokratizacijai Sovietų 
Sąjungoje. Gorbačiovas iš šio 
kongreso eigos išėjo dar labiau 
izoliuotas nuo tų žmonių, kurie 

J a n Krzysztof Bielecki. 
kurį nominavo prez. Lech Walesa. 
buvo didele balsu dauguma patvirtin
tas Lenkijos Respublikos ministeriu 
pirmininku. Šis 39 metų ekonomistas 
yra Solidarumo narys, kartu buvęs 
pogrindyje su daugeliu Solidarumo 
vadu. 

Švedo dovana 
Klaipėda.-Eltos informacijos 

pateikia šią žinutę, jog švedų 
motorlaivio „Vastnik'" vyriau
siasis mechanikas Janas Lin-
ghas, vaikštinėdamas Klaipėdos 
gatvėmis, pamatė primityvia 
„technika" — lentele ant ratukų 
— judantį invalidą. Svečio pra
kalbintas, K. Valentukevičius 
papasakojo, kad jį, buvusį žvejy
bos laivyno jūreivį, neturintį ir 
penkiasdešimt metų. užklupo 
liga. todėl buvo amputuotos abi 
kojos. 

Grįžęs namo. J . Linghas per 
savo kolegas, plaukiančius į 
Klaipėdą, perdavė K. Valen-
tukevičiui kalėdinę dovaną — 
specialų invalido vežimėlį. 

padėjo pradėti perestroiką ir aiš
kiai priklauso nuo tradicinių 
jėgos institucijų — Komunistų 
partijos, kariuomenės ir KGB 
saugumo agentūros, rašo B. 
Keller, NYT korespondentas iš 
Maskvos. Jis grįžo į tą pačią 
padėtį, kai pradėjo Sovietų 
vyriausybės vairą. 

Gorbačiovas pats pradėjęs bi
joti to, kas dar gali įvykti po 
kongreso suvažiavimo. Pasku
tinę dieną j is dažnai savo 
kalbose naudojo žodį „razval", 
kas turėtų reikšti sugriuvimą, 
pražūtį, susiskaldymą ar suiri
mą. Gorbačiovas įtaigojo kont
rolierius, kurie dirbo spaudos 
štabe Kremliuje, kad Kongresas 
yra pasisekęs dėl to, kad Sovietų 
vadas gavo to, ko norėjo — per
organizuoti vyriausybę, pasi
rinkti viceprezidentą ir prita
rimą, kad Sovietų Sąjun
ga tu r i t ę s t i savo egzis
tenciją. Bet jam reikėjo dviejų 
balsavimų, kad laimėtų apara-
čiko Gennadi Janajevo patvir
tinimą iš Politbiuro kadrų. Bet 
Kongresas jam atsisakė suteikti 
te isę įs ivest i inspektor ių 
kontrolės komitetą, kuris eitų 
policijos pareigas respublikose. 

Rusijos žodis 
Užsienio diplomatai atkreipia 

dėmesį į tai, jog kai baigėsi 
kongresas, Rusijos Respublika 
paskelbė, kad ji nebemokės savo 
duoklės į sąjunginį biudžetą. 
Tai iššūkis Gorbačiovui. Šis 
kongresas paliudijo, jog Gor
bačiovas nutraukia ryšius su 
savo rėmėjais, kurie buvo stip
rūs reformų šalininkai. Ševard
nadze, kuris padėjo jam laimėti 
Nobelio Taikos premiją, pasi
traukė iš savo posto, pareikš
damas, kad jis negali pakęsti 
kaip kraštas grįžta į diktatūrą. 
Ir kiti trys pagrindiniai peres-
troikos asmenys pasitraukė: 
Aleksandras Jakovlevas, peres-
troikos architektas. Vadimas 
Bakatinas. kuris kovojo su Ko
munistu partija, kad ši nebe-
kontroliuotų Vidaus reikalų 
ministerijos, ir Stanislovas 
Šatalinas. ekonomistas, kuris 
beveik buvo įtikinęs Gorbačio
vą sutikti su 500 dienų progra
ma komunizmo sunaikinimui. 

Gorbačiovo pasirinkimas se
nųjų komunistų į naują vyriau
sybę, rodo. kad jis toliau laiky
sis senosios linijos, kad reformų 
periodas praėjo, ir kad įstatymų 
ir tvarkos periodas prasidėjo. 
Sakoma, kad tik vienas draugas 
jam beliko iš pirmųjų perestroi-
kos gretų, tai Anatolijus Liuk-
janovas. pasakė ..Ogoniok" 
savaitraščio redaktorius Vitalis 
Korotičas. 

KALENDORIUS 

Sausio 5 d.: Telesforas. Emili
ja. Gaudentas. Simonas. Vytau
tas . Vytautė. 

Sausio 6 d.: Baltazaras. Kas
paras . Melchioras. Arūnas . 
Arūnė, Ginda. Kęsgailą. 

Sausio 7 d.: Julius. Raimun
das Penjafortietis, Liucijus. 
Raudvilė. Rūtenis. 

Sausio 8 d.: Apolinaras. 
Ginte. Teofilis, Vilimas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:32. 
Temperatūra šeštadienį 30 1.. 

sekmadieni 35 1.. pirmadienį 28 
L, antradienį 31 1. 

« 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. sausio mėn. 5 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacine medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 70S-424-4150 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
CHICAGOJE 

Tradicinės Chicagos ateiti
ninkų kūčios įvyko sekmadienį, 
gruodžio 23 d. Jau vidudienį 
susirinkusi grupė ta lkininkų. 
šeimininkės Onos Norvilienės 
nurodomi, dėliojo valgius ir 
puošė stalus. Čia dirbančius ma
tėme dr. Aldoną Juozevičienę. 
Vėją Liulevičių, Arą Norvilą, 
Ventą Norvilaitę, Jūra tę Norvi
lienę, Sofiją Plenienę, Rimą 

kauskienės sveikinimą Ameri
kos ateitininkams. Kūčių daly
viai turėjo progą pasirašyti ant 
kalėdinio sveikinimo atviručių, 
kurias dr. Prunskienė žadėjo 
pasiųsti J. Šalkauskienei. Atei
tininkų Federacijos vadas inž. 
Juozas Polikaitis kūčių dalyvius 
pasveikino su artėjančiomis 
šventėmis. Mildos Palubinskai
tės pakviesti inž. Kazys Pabe-

Chicagos a te i t in inkų kūčiose žvakę 
Skrupske l ienė ir Kazys Pabedinskas . 

Polikaitytę, Ireną Polikaitienę, 
M a r y t ę S a l i k l i e n ę , M a r i ų 
Tijūnėlį, Aliną Vadeišienę ir 
k i t u s . Sceną puošė I n d r ė 
T i j ū n ė l i e n ė ir dr . A u s t ė 
Vygantienė. 

Kūčios 3:00 v. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Susirin
kusius pasveikino Milda Palu
binskaitė ir supažindino su 
kūčių programa. Mišias aukojo 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Savo pamoksle panaudojo 
lietuvių kūčių paprotį apie atei
ties pranašavimą (jį parodė dvi 
. .Rūtos" ratelio narės). Pa
mokslo metu kun. Saulaitis 
davė po raidę ant scenos susi
rinkusiems jauniems programos 
dalyviams, iki susidarė žodis 
..Ateitis". Mišių skaitymus atli
ko Vėjas Liulevičius ir Rima 
Polikaitytė. Mišioms patarnavo 
Kovas Norv i las ir J o n a s 
Paulikas. Tuoj po Mišių buvo 
jaunųjų atliekama kalėdinė pro
g r a m a . J a u p r ieš Miš i a s 
scenoje matėme piemenėlius 
(Rytis Vygantas, Karolis Užgi
ris, Birutė Jurjonaitė), t r is 
k a r a l i u s (Vytas J u r j o n a s , 
A u d r i u s J a r a š i u s , M a r i u s 
V y g a n t a s ) , Mariją (Daina 
Paulikaitė) ir Juozapą (Marius 
Paulikas). Kalėdinio vaizdelio 
dalyviai — Partizano Dauman
to kuopos nariai. Eilėraščių ir 
muzikos pynę atliko Aleksandro 
S tu lg insk io kuopos na r i a i . 
Laura Lapšytė įžangai padekla
mavo Danutės Mitkienės eilė
raštį ,,Šią naktį". Rytis Vygan
tas dūdele pagrojo dvi kalėdines 
giesmes. Vida Riškutė padekla
mavo Bernardo Brazdžionio ,,Iš 
tavo rankos". Eilėraščiui muzi
kinį foną pianinu skambindama 
suteikė Ingrida Martinkutė. 
Scenos papuošimu rūpinosi 
Prez. A. Stulginskio kuopos 
n a r i a i , s ekdami Ramin tos 
Lapšienės nurodymus. Didžiulį 
šiaudinuku ornamentą pačiame 
scenos centre sukūrė Tomas Va
siliauskas. 

Dr. Albina Prunskienė pa
skai tė kalėdinį Julijos Šal-

mirusių prisiminimui uždega Alina 

Nuotr. Valer i jos Ž a d e i k i e n ė s 

dinskas ir mok. Alina Skrups
kelienė uždegė žvakę prie vėlių 
stalelio. Tada buvo laužomi 
ka lėdaič ia i , vienų ki t iems 
linkima geriausių ir linksmiau
sių švenčių. Pagaliau — džiau
giamasi tradiciniais kūčių val
giais, paruoštais šeimininkės 
Onos Norvilienės, talkinant 
Chicagos sendraugių ate i 
tininkų skyriaus narėms. Pati 
svarbiausia kūčių dalis — kalė
dinės giesmės, kurias gieda visi 
kūčių dalyviai, Audriaus Poli-
kaičio akordeono palydimi. 
Nuoširdžiai giedojome: ,,Mes 
girdėjom angelus", „Adeste 
Fideles". „Linksmą giesmę mes 
už t rauks im" , , , 0 , greičiau, 
greičiau", ,,Gimė Kr is tus" , 
, ,Gul š iandieną" , „Tyliąją 
naktį", ,,Sveikas, Jėzau, gimu-
sis", „Šventa naktis", „Pieme
nėliams, vargdienėliams". Tai 
buvo t ikra kalėdinių giesmių 
puota. 

Bendros Chicagos ateitininkų 
šeimos kūčios yra tapusi svarbi 
ka sme t inė Kalėdų švenčių 
dalis. Jose dalyvauja ne vien 
chicagiečiai. bet ir iš toli atvykę 
savo gimines Chicagoje aplan
kyti. Reikia dėkoti dr. Aldonai 
Juozevičienei ir Valerijai Za-
deikienei, kurių telefonai jau 
kelias savaites prieš įvykį nesu
stojo skambėti su vietos kūčiose 
užsakymais. 

A. L. 

Chicagos ate n inku kūčiose kalėdinį vaizde, 
jaunučiai. 

scenoje at l ieka Part izano Dauman to kuopos 

Nuotr. V a l e r i j o s Žade ik i enės 

ADVENTINIS 
SUSITELKIMAS 

Los Angeles ateitininkai, jų 
šeimų nariai ir svečiai gruodžio 
16 d. po Mišių Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje vyko į 
lietuvių organizacijų mecenato 
dr. Z. Brinkio rezidenciją. Los 
Feliz Hills. tradiciniam ad
ventiniam susitelkimui. Jo rezi
dencija, pastačius kuorą, atrodo 
tartum turtingo viduramžių ba
joro pilis, kurios viršuje iš tolo 
matyti plevėsuojanti tautinė 
vėliava. Maloniam šeimininkui 
leidžiant, dėl jaukios aplinkos 
čia dažnai susirenkama visiems 
svarbesniems pasitarimams ir 
susitikimams. 

Tos dienos popietę, po bendrų 
vaišių, prasidėjo programa, 
vadovaujant ateitininkų sen
draugių pirm. R. Kontrimienei. 
Į popietę atsilankė misionierius 
kun. H. Šulcas, atvykęs iš 
Afrikos. Susirinkusius su juo 
supažindino D. Polikaitienė. Jis 
gimęs Klaipėdoje, skleidė 
tikėjimo tiesas Pietų Ameriko
je, dabar Ruandoj, Afrikoje. 

Adventinio susikaupimo pro
gramą a t l iko s tuden ta i , 
moksleiviai ir jaunučiai. Ant 
stalo buvo pastatytos simbo
linės žvakės, kurias uždegti 
pakviesti: kun. H. Šulcas, D. 
Kuolienė. R. Kontrimienė, dr. Z. 
Brinkis. 

Kun. H. Šulcas įdomiai pasa
kojo apie savo da rbus ir 
gyvenimą tarp negrų, gyve
nančių dar labai primityviose 
sąlygose, toli nuo civilizacijos 
centrų. J. Valukonis kalbėjo 
apie Kalėdas Lietuvoje. Jaunes
niesiems buvo labai įdomu iš
girsti, kaip Lietuvoje buvo 
laukiama Kalėdų, kaip jos buvo 
sutinkamos ir švenčiamos. 

Susitelkimas buvo baigtas, 
giedant Kalėdų giesmes, ku
rioms vadovavo V. Polikai-
tytė-Vilkienė. 

Ig. M. 

TORONTO JAUNUČIŲ 
VEIKLOS ŽINIOS 

Toronto jaunučiai ateitininkai 
pradėjo 1990-91 veiklos metus 
su dviem naujais globėjais. An
t anas Rašymas p raveda 
jaunučių ateitininkų programą. 
Jam talkina Danielė Didžba-
lienė. Gabija Petrauskienė ir 
Ramunė Jonaitienė globoja jau
nius, praėjusį pavasarį davusius 
įžodį. Šiemet jaunučiai ruošiasi 
įžodžiui, o su jauniais vystoma 
šeimyniškumo tema ir susipa
ž in imas su įva i r iomis 
profesijomis. 

Gruodžio 8 d. visi dalyvavo ra
guolio kepime pas B i ru tę 
Barakauskiene Taip pat visi 
gruodžio 9 d. dalyvavo kalėdinių 
kepsnių išpardavime, o gruodžio 
16 d. — Toronto ateitininkų 
kūčiose. Gruodžio 23 d. lankė 
Toronto vaikų ligoninę. 

ATEITININKU 
SENDRAUGIŲ SĄJUNGOS 
NARIU REGISTRACIJOS 

VAJUS 
Atei t in inkų Sendraug ių 

sąjunga nori papildyti ir patiks
linti narių sąrašus. Kviečiame 
visus ateitininkus, pradedant 
nuo 21 metų amžiaus, (t.y. tuos, 
kurie stoja i paskutinius metus 
universitete, arba jau baigę) 
užsiregistruoti. Ypač svarbu pa
tikslinti duomenis asmenų, 
gyvenančių vietovėse, kuriose 
neveikia sendraugių vienetai. 
Kadangi ne visi prenumeruoja 
„Draugą", prašome skaitytojus 
pranešti visiems pažįstamiems 
bei giminėms apie šį vajų, arba 
atsiųsti jų adresus Ateitininkų 
Sendraugiu sąjungai. Reikalin
ga informacija: 1. Vardas, 2. 
Pavardė dr mergautinė), 3. In
icialas, 4. Adresas: gatvė , 
miestas, valstija, ZIP. 5. Te
lefonas, 6. Gimimo metai, 7. 
Studijų sritis arba profesija. 

Žinias prašome siųsti: Ateitis, 
P.O. Box i02. Annandale, VA 
22003. 

MOKSLEIVIU 
SUSIRINKIMAS 

Prez. A. Stulginskio kuopos 
susirinkimas penktadienį, sau
sio 11 d., vyks pas Ingridą Mar-
t i n k u t ę . 205 Herrick Rd.. 
Riverside, IL. Tel. 708442-5917. 
Pradžia 7:30 v.v. Virginija Ma-
jauskienė ir Dalia Martinkiene 
kalbės apie kenksmingus polin
kius rdependency) - narkotikus, 
alkoholizmą, savižudybę ir kt. 
Aras Norvilas papasakos apie 
savo senelį prez. Aleksandrą 
Stulginskį. Visi gimnazistai 
kviečiami. 

Prez. A. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos narė Laura Lapšyte 
deklamuoja Chicagos atei t ininkų kūčiose. 

Nuotr I n d r ė s T i jūnė l i enės 

NAUJA ATEITIS 
Paskutinis šių metų Ateities 

žurnalo numeris jau išspausdin
tas ir netrukus pasieks skaityto
jus. Šis numeris — 40 psl., su
kaupęs daug medžiagos ateiti-
ninkiškom ir neateitininkiškom 
temom; išsamus veiklos skyrius, 
daug rašo a t e i t i n inka i iš 
Lietuvos, o taip pat yra įprastie
ji Kalbos, Knygų-leidinių, 
Kreivų šypsenų. Tikiu ir kiti 
skyreliai. Ypač gausiai rašo 
mūsų jaunimas „Ateities spin

duliuose". Žurnalas iliustruotas 
nuotraukomis. 

Redakcija primena, kad pir
masis ateinančių metų Ateities 
numeris bus sukaktuvinis : 
žurnalas švenčia 80-tąjį gimta
dienį (pradėtas leisti 1911 m. 
vasario 11d.). Raginame visus 
ateitininkų vienetus siųsti 
korespondencijas, nuotraukas ir 
kitą medžiagą, kad šis istorinis 
numeris kaip galima geriau 
atspindėtų išeivijos ateitininki-
jos veidą. 

MOKSLEIVIŲ 
VEIKLA 

VOKIETIJOJE 
Veikliai ateitininkų kuopai 

šiais mokslo metais Vasario 16 
gimnazijoje vadovauja darbšti 
valdyba: pirm. Adriana Kar-
kaitė, sekr. Kristina Sakutė, 
ižd. Luciana Gaidimauskaitė ir 
r y š i n i n k ė Da inora Kup
činskaitė. Kuopą globoja Mari
ja Šmitienė ir dvasios vadas 
kun. Edis Putrimas. Pirmąjį 
1990 m. spalio savaitgalį ateiti
ninkų kuopa panaudojo auto
busu atliktai ekskursijai į Čeko
slovakijos sostinę Prahą. Dvie
jų aukštų autobusas ateiti
ninkus Prahon nuvežė per vieną 
nakt į . Čia j ie , pasiskirstę 
g rupe l ėmi s , sus ipažino su 
Prahos senaisiais pastatais, 
bažnyčiomis ir rūmais. Visa 
grupė aplankė ant aukšto kalno 
stovinčią Prahos pilį su gražia 
Sv. Vito katedra. Tada vel laukė 
varginga vienos nakties kelionė 
namo. Į vieną atei t ininkų 
kuopos susirinkimą įsijungė ir 
Vasario 16 gimnazijon atvykęs 
svečias iš Chicagos — kun. A. 
Saulaitis, SJ. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Reide, III. 
M (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
8441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 West Burlington, te l . (708) 512-0084 
WeeUiiont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgių 
Tel. (708) 857-4059, 425-9353 

4400 W. 95th St.. Oak Lawn 
2701 W 68th St . Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63'd St 
Tel. (1-312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal sjS'tarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Rob»rti Road 
Hlckory Hllls 

Tel (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS 3AKTARAS IR CHIRURGAS 

FainHy Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
P"klauSO Palos Commumty Hosp'tai • 

SMvc Ooss Hosp'ta' 
Valandos pagai susitarimą 

Tai. (708) 257 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAODALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penslnlnkama nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 8. Gllbert. LaGrange. IL. 
Tai. (708) 382-4487 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Ctinst l igoninėms 

2 4 3 4 W. 71 Street. Chicago 
T e l . (1-312) 434-5849 įveikia 24 vai ) 

Pirm . antr ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 - 4 4 7 7 ; 
Rez. (708)246-0067; ar tu (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
C R A W F O R D MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tat. (703) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

P:"-.d 3 v p c 7 vv antra 12 30-3 v p p 
"ec3 uždaryta . ketva 1-3 v p p permta 

• šešta 9 v r -12 v p p 

6 1 3 2 S. Keozle Ave.. Chicago 
(1-312) 925-2670 aroa (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nectvurg in is išsiplėtusiu venų 

- -.emoroioų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel . (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir ; namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S t , Chicago. IL 
Tel . (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave . Hicko'y HilK. i i . 
Tel . (708) 598-8101 
V i i paqn' su'. •':•• •- | 

T e l . kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D v T O J A S IR CHIRURGAS 
1443 So . 50th Ave. . Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šsKyus f e č Šešt 12 ik' 4 vai pop'e: 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ave. . Sulte 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

T e l . (1-312) 565-2960 .veikia 2 i vai ) 
Valandos oagai susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILOING 
3200 W. 81St Street 

Kabineto tel . (1-312) 737-1168: 
Rezld. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-1? Penkt 2-7 

Kab. te l . (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. te l . (1-312) 471-3300: 
Rez. (708) 442 -8297 

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

7722 S Kedzie A v a . . 
Chicago. I I I . 6 0 8 5 2 

p i r m antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Geriausia, ką mes tu r ime iš 
istorijos, ta i entuziazmas, kur į 
j i iššaukia. 

J W Goethe 

C a r d i a c D i a g n o s i s . L t d . 
M a r q u e t t e M e d i c a l B u i l d m g 

6 1 3 2 S. K e d z i e 
C h i c a g o . IL 6 0 6 2 9 

Te l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0 

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

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

N a m ų ( 7 0 8 ) 5 8 4 - 5 5 2 7 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES L IGOS 

CHIRURGIJA 
6 1 3 2 S. K e d z i e . Ch icago , I I I . 

Te l . ( 1 -312 ) 9 2 5 - 2 6 7 0 
1185 D u n d e e A v e . , E lg ln , I I I . 6 0 1 2 0 

Te l . ( 7 0 8 ) 7 4 2 - 0 2 5 5 
Valandos pagal susitar imą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S . Robertą Rd . , H lckory Hl l ls , IL 
1 myl ia | vakarus nuo Har lem Ave 

Te l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 4 0 5 5 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometns tas (Kalba l ietuviškai) 

Tikr ina akis. pritaiko akinius 
2 6 1 8 W . 71st St . 

Tel . (1 -312) 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center . 7 1 5 2 W . 1 2 7 t h St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel . ( 708 ) 4 4 8 - 1 7 7 7 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas « chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
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Pasiryžimai ir darbai 

NAUJUOSE METUOSE 
Pradėdami Naujus Metus, 

daugelis daro ir naujus pasi
ryžimus, kad kiti metai bus su 
naujais lapais. Medžiai pavasarį 
sužaliuos, gėlės išleis naujus žie
dus, paukščiai sučiulbės tais pa
čiais balsais. Žmogaus gyve
nimas skaičiumi bus jau kitas. 
Pasiryžimai turės pasireikšti 
darbais arba nauji metai bus 
tušti, kaip ir praėjusieji. Pasi
ryžimai yra geri pareiškimai, 
bet jie verti tik darbo vaisiais, 
t ik gerumu žmonijai, savo arti
mui, savo tautai. Pasiryžimai, 
jei nėra lydimi gerų darbų, yra 
t ik tušti žodžiai, tik tušti paža
dai, kaip politikų žodžiai prieš 
rinkimus. 

Laisvėjanti Tėvynė savo paža
dus ir pasiryžimus perkelia iš 
praėjusių metų į naujuosius. Jų 
laukia kova, gal ir kraujo pralie
jimas. Jų viltys pasiryžime 
nesi le is t i apgaud inė t i ir 
nesileisti naikinamiems savoje 
pavergtoje Tėvynėje, kurią dar 
vis valdo okupantas, prievarta 
paėmęs prieš penkiasdešimt 
metų ir apgaulingai tautos var
du prijungęs Lietuvą prie 
komunistinės imperijos. Nors ir 
Sovietų Sąjungos aukščiausioji 
valdžia pripažįsta apgaulingą 
Hi t ler io-Sta l ino su ta r t į i r 
svetimomis žemėmis pasidalini
mą, Bet dabar, nepaisydama 
ryžto ir savisaugos jausmo, nori 
pasilaikyti vergus ir juos toliau 
išnaudoti savo kėslams. 

Nauji metai neatnešė naujų 
laimėjimų laisvėjančiai a r 
norinčiai išsilaisvinti Tėvynei. 
Bet ir nesumažino ryžto laimėti 
tai, kas buvo paskelbta, kas tau
tos pripažinta, nors laisvieji 
kraštai tik dairosi ir dar vis bi
jo Sovietų Sąjungos galybės. Jie 
nemato, kad t a galybė jau yra 
sutrūkinėjusi , kad chaosas 
reiškiasi ne tik ekonominėje, 
bet ir politinėje srity. Jie dar vis 
nori išlaikyti didžiųjų jėgų 
balansą pavergtųjų sąskaita. 
Naujų metų pasiryžimas Tėvy
nėje aiškiai matomas, nors prie
šo kurstomas ir kiršinamas. 
Reikia laukti šiais metais dar
bų, kurie duotų vaisių tautai ir 
pasauliui, mylinčiam laisvę ir 
taiką. 

kad norima išlaikyti balansą ir 
prielankumą karo atveju. Jung
tinių Tautų rezoliucija tėra tik 
priežastis, bet yra ir Sovietų 
vyriausių vadų noro pareiš
kimas. Ar Vakarai ir Vakarų 

valstybės nesileidžia apgauna
mos, tai nėra tik šių metų pasi
ryžimas, bet ir politinis su
minkštėjimas bei vergų varovui 
pataikavimas. 

Ar šie metai tikrai bus taikos 
nešėjas, galima iš anksto abejo
ti, kaip buvo abejojama ir prieš 
metus, pradedant praėjusių 
metų gyvenimą. Kai pasaulis 
iki dantų ginkluojasi, kai net 
jaunuoliai , nepatyrę blogio, 
šaukiami karo prievolei, tai ne
galima kalbėti apie tikrąją 
taiką, kurios žmonija pagei
dauja, kurią žmonija nori išlai
kyti. Bet vadovai ir politikai 
skirtingai nuo savo tautos apie 
taiką galvoja ir darbais vykdo. 
Taika ir ramybė lieka tik pagei
davimas, bet ne gėris, kurio nori 
žmonės ir beveik visa žmonija. 
Taikai galimi ir pasiryžimai, bet 
čia reikia ir vaisingų darbų, kad 
žmogus liktų žmogumi. 

AGRESIJA, BRUTALUMAS, INTERESAI Rimties valandėlė 

Nauji Metai skelbiami ir pri
siminimui taikos pasaulyje. 
Taika vis t rokš tama, visų 
laukiama, bet ne visų gerbiama 
ir palaikoma. Senovės romėnų 
posakis ,,si vis pacem, para bel-
lum — jei nori taikos, ruoškis 
karui" šiandien akivaizdžiai 
vykdomas visame pasaulyje. 
Daugelis pasaulio kraštų apie 
taiką ir ramybę galvoja. Bet 
taika ir ramybė neįgyven
dinama pasiryžimais, gerais 
norais sau, o ne kitiems. Reikia 
darbų, kurie pasiryžimus ir šioje 
srityje lydėtų, ku r i e bū tų 
matomi ne tik paskiram žmogui 
a r paskirai t a u t a i , bet i r 
žmonijos bent didžiajai daliai. 

Pabaltijis yra užmirštas, nuty
limas, kad jo vardas neiškiltų ir 
Sovietų naujam vadui nega
dintų nuotaikos. Mažas Kuvai-
tas šiandien nuolat minimas, 
nes ten yra naftos šaltiniai, 
reikalingi turtingiesiems kraš
tams, norintiems daryti pelną 
sau, ne pasauliui ir ne žmonijai. 

Gorbačiovo vardas negarbina
mas savų žmonių tarpe, jis ten 
negerbiamas, ten nelaikomas 
pranašu ir reformatorium. 
Kodėl taip yra, sunku šiandien 
pasakyti. Tik galima spėlioti, 

Bet kokia išeivija, net ir šia
me krašte užaugę ir subrendę 
žmonės, tik dairosi, žinodami, 
kad nuo jų nepriklauso nei lais-
vėjančio krašto likimas, nei 
taika ir ramybė pasaulyje, nei 
žmonijos geresnis gyvenimas. 
Daugel i s k r a š t ų Vidur io 
Europoje išsilaisvino, nors dar 
ir ne visiškai. Dalis kraštų, nešę 
vergijos panč ius , kentė ję 
kančias ir lieję kraują, šiandien 
jau pradeda kurti naują gyve
nimą, ryžtasi šiais metais pa
rodyti darbus, naudingus savo 
kraštams. Gal rusų kariuomenė 
šiais ar kitais metais išeis, bet 
tie kraštai pamažu apsipranta 
su tikrove — turi laisvę panau
doti savo kraštų gerovei ir 
pakęsti seną kvapą, dar vis 
jaučiamą iš okupanto pusės. 

Lietuvių išeivija taip pat turi 
ryžtis, kad šie metai pasireikštų 
darbais, palankumu laisvėjan
čiai, nors dar pavergtai Tėvynei. 
Bet koks netikrumas, bet koks 
susiskaldymas ir savęs nieki
nimas, niekinant savo likimo 
brolį ar sesę, yra okupacijos 
palaikymas ir laisvės troškimų 
Tėvynėje slopinimas. 

Girdėti skaudžių balsų, nesu
tarimo atgarsių, ieškojimo ir 
savęs nesuradimo. Bet tai yra 
tik laikinas dalykas , kuris 
neturi užmušti pasitikėjimo tau
ta ir tautos troškimais. Jei dar 
išeivija jaučia seno raugo, jei dar 
išeivijos paskiri asmenys gar
bina likusius net ikrus tau
tiečius, tai tik nesusigaudymas 
pasiryžimuose ir darbuose, ku
rie ir išeivijoje turi eiti kartu. 

Lietuvių pasiryžimą sveti
muose kraštuose, net tų, kurie 
savo gyvenamą kraštą jau laiko 
savu, turi sekti darbai, pasi
reikšti nuoširdžia, atsargia ir 
apgalvota pagalba, kad lais
vėjanti Tėvynė tikrai pasiektų 
laisvę, nepriklausomybę, buvu
sio okupanto draugišką pri
ėmimą ir santykių užmezgimą. 
Mes, naudodamies i laisve, 
turim pagerbti jų laisvę, nors 
skirtingai suprastą ir skirtingai 
siekiamą. Laisvė nėra daloma. 
Juo labiau pavergtųjų ir lais
vųjų kraštų supratimu. Išeivija 
turi tik laisvai pripažinti laisvės 
ištroškusius, jos siekiančius, 
nors jie kartais eina ir skirtin
gais keliais. 

Pr. Gr. 

Oficialus Baltųjų r ū m ų 
pareiškimas, JAV prezidentui 
Bush priėmus Lietuvos prezi
dentą Vy tau tą Landsbergį 
(White House Press Release, 
Dec. 10, 1990) tur i patrauklių 
frazių. Pvz.: „...the US has 
never recognized the forcible 
incorporation of the Baltic 
States into the USSR and as-
sured President Landsbergis 
that this policy would not 
change" . Taigi šio k raš to 
vyriausybė su prezidentu pri
pažįsta, kad Baltijos valstybės 
Sovietų Sąjungon buvo įtrauk
tos jėga (forcible incorporation), 
kitaip tariant , įvykdyta agresi
ja kaip ir prie Persų įlankos. O 
dėl šios paskutinės agresijos 
užkaito visas pragaras, kurio 
dūmai graužia akis visam pa
sauliui. Štai ką JAV preziden
tas aiškino spaudos konferenci
joje 1990.XI.30: „Todėl esame 
prie Persijos įlankos („in the 
Gulf"), kad pasaulis negali 
sutikti su agresija. Ir todėl, kad 
mūsų svarbūs interesai atsidūrė 
pavojuje. Prie Persų įlankos 
esame ir dėl Saddam Hussein 
brutalumo". Tas pačias prie
žastis nurodė ir gynybos sek
retorius Cheney 1990.XII.4, 
liudydamas Senato komisijoje: 
„...tarptautinė koalicija pradėjo 
spausti Iraką dėl jo Agresijos. 
...Mums lūkuriuojant, Saddam 
tęsia Kuwait kankinimą ir 
tautos žudymą". 

Taigi, Persų įlankos krizę 
sukėlė agresija, JAV interesai 
ir brutalumas, kurį 1990.XH.18 
oficialiu pareiškimu ir gausiais 
liudijimais patvirtino Amnesty 
International. Du iš šių ele
mentų, agresija ir brutalumas, 
ryškiai egzistuoja Baltijos 
kraštų byloje. Pirmąjį minėjo ir 
prez. Bush pokalbyje su prez. V. 
Landsbergiu. Dėl agresijos prie 
Persų įlankos Jungtinės Tautos 
priėmė 12 rezoliucijų, pradedant 
rugpjūčio 2 rezoliucija Nr. 660 
ir ba ig ian t lapkr ič io 29 
rezoliucija Nr. 678. 

Agresija ir brutalumas buvo ir 
iki šiandien yra Baltijos vals
tybių likimo didelė dalis. Tačiau 
niekas dėl jų nekėlė balso. 
Agresijos ir brutalumo esama 
Palestinoje, bet ten vykstančius 
poelgius Amerika toleruoja jau 
nuo 1967 metų, net gausiai šelp
dama agresija ir brutalumu 
apkaltintą partnerį- Todėl klau
somės, stebime įvykius ir di
džiai s tebimės: ar Persijos 
įlankos krizei būtinai reikėjo 
agresijos ir brutalumo? Gal 
pakako vien pavojaus JAV in-

Geriau kaip nieko 

VYTAUTAS VOLERTAS 

teresams? Baisesnio brutalumo 
ir ryškesnės agresijos, kaip buvo 
Lietuvoje, sunku rasti. Bet 
kodėl Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijoje JAV pritarė Stalino 
žiaurumams? Ar nežinojo, kas 
t e n vyko, nes dar nebuvo 
Amnesty International? (Ši 
organizacija gyvuoja tik 30 
metų). O gal todėl, kad prie Bal
tijos nebujojo amerikiečių in
teresai? Štai iškyla paradoksas: 
reikalavome, kad Sovietija ir 
Vokietija atšauktu Ribbentropo-
Molotovo paktą, bet visai nesi-
kabinome prie Jaltos nutarimų. 
Gal reikėjo prašyti, kad Ame
r ika juos pasmerktų? 

Ak, tie interesai... Jie perka, 
parduoda principus, užtemdo 
agresiją ir brutalumą. Jie vilkui 
išaugina minkštą vilnelę, o 
amerikiečiui kapitalistui uždu-
mia akis ten, kur nėra naudos, 
todėl negalima niekam ir nie
kados patikėti pareiškimuose, 
kai nesvyla jo paties nagai. 

T rupu t i s paguodos 

Beveik visus Jaltos ir Potsda
mo susitarimus pagraužė metų 
tėkmė. Gyvenimas yra teisin
gesnis, išmintingesnis ir galin
gesnis už didžiuosius politikus. 
Todėl gyvenimo turėtų pri
vengti visi karštuoliai, kurie 
tiki, kad progos suktas išnaudo
jimas ne t ik atneša naudą, bet 
ir užmaskuoja patį suktumą. 
Metai nedorus žygdarbius pa
verčia niekdarbiais, apnuogin
dami dailiai rėdytas niekšybes 
ir niekšybių autorius. Gyveni
mas moka be keršto naudoti 
Justicijos svarstykles. 

Sovietijos satelitai atsipalai
davo, dvi Vokif U jos susijungė j 
vieną. Liko t i k Baltijos 
valstybių dėmė, kurios spalvą 
nusakyti yra sunku — okupaci
ja nepripažįstama, bet Jaltoje ir 
Potsdame šias valstybes bolše
vikinei Rusijai dovanojo tie 
patys geradariai, kurie smerkia 
bet kokias okupacijas... 

Nors didžiųjų veiksmai, pa
reiškimai, susitarimai mus ap
vylė, vis dėlto, prez. Bush 
pasakymas prez. V. Landsber
giui (,,... the forcible incor
poration of the Baltic States in
to the USSR..") yra reikšmin
gas. Jis įrašytas Baltųjų rūmų 
pareiškime spaudai, todėl re
prezentuoja beveik dokumentą. 
Prezidentui būtų nepatogu atei
tyje keisti žodžius. Tačiau pri

simename „read my lips" ir ty
lime. 

Mums taip pat svarbu, kad 
šiame Baltųjų rūmų pareiškime 
V. Landsbergis vadinamas Lie
tuvos prezidentu. Kriučkovui, 
KGB vadui, Gorbačiovo įsaky
tam ar neįsakytam, reikėtų 
daug drąsos, internuojant, areš
tuojant, įkalinant neseniai su 
Bush konferavusią valstybės 
galvą. Žinoma, Sovietijoje, ku
rioje aukštų pozicijų žmonės 
logikos nepažino ir nepažįsta, 
įmanomas ir toks barbarizmas. 
Bet tai būtų nauja Sovietų 
agresija prieš Lietuvos valstybę. 

Gruodžio 10 d. prez. V. Lands
bergio vizitas Baltuose rūmuose 
buvo naudingas. Negauta paža
dų. Bet kokius pažadus JAV 
prezidentas gali duoti, kriuos 
tesėtų? Pagaliau, kokius paža
dus gali duoti Gorbačiovas? Abu 
yra uždaryti ankštuose nar
vuose susidariusios aplinkos, 
abu negali šios aplinkos pa
keisti ir abu nežino, kas bus 
rytoj. Ar Gorbačiovo klausys ka
riuomenė ir KGB generolai? Ar 
Kriučkovas pasiduos Gorbačio
vo valiai, ar nesigriebs savo in
iciatyvos? Prieš metus nuogąs
tavau, kad gali atsirasti — ar 
gali būti ,sukurti' — kažkas 
panašaus į Bermontą ir Želi
govskį. Man ir dabar tokia 
galimybė neduoda ramybės. 

Yra dar vienas net ikrumas: 
jei Maskva pradėtų vykdyti 
represijas, ar tos represijos 
pasisektų? Juk kareiviai ir ei
liniai KGB nariai taip pat jau
čia, kas vyksta aplink. Kriuč
kovas nežino, ar bus uoliai vyk
domi jo įsakymai. 

Galimi netikėtumai neišvar
dinami, jų skaičius s iek ia 
begalybę. Niekas nepramatė 
krypčių, kuriomis paskutiniais 
dvejais metais žengė Sovietija ir 
Rytų Europa. Niekas neprama
tė ir tokio, atrodo, paprasto 
Ševardnadzės triuko — pasi
traukti iš SSSR vyriausybės. 
Gyvenimas Sovietijoje slenka 
neatspėjamais žingsniai (ran-
dom walk\ Pirmyn, atgal, kairėn, 
dešinėn. Štai ir pasakykime, ku
rioje pozicijoje jis atsidurs už 
kelių mėnesių? O man be dide
lio pagrindo vaidenasi, kad 
Lietuvai bus lengviau. Nedaug 
jai padės po savus vargus brai-
džiojąs Bush, nedaug ją užjaus 
visa šio krašto administracija. 
Savo balsais ją renkame, savo 
nuolankumu prieš ją tūpčioja-
me, savo lūpomis ją keikiame. 
O ji keiksmų net išgirsti nepa
jėgia. Nemanau, kad daug pa-

JĖZAUS PIRMAS 
APSIREIŠKIMAS 

Jėzus, Dievo Sūnus, į žemę 
atėjo ka ip s i lpnas kūdikis 
žmogiškumui parodyti t ikrą 
savo žmogiško kūno prisiė
mimą. J is gimė neturte, Bet
liejaus pakelėje, nežymiame 
piemenų ir jų gyvulių užeigoje 
— tvartelyje. J is buvo žinomas 
t ik prie gyvulių budėjusiems 
piemenims. 

Bet jo pabūgo išrinktosios 
t a u t o s vadai , jos valdovas 
Erodas, kuris nebijojo nieko. Ir 
tą baimę vaizdžiai piešia evan
gelistas šv. Matas Evangelijoj. 
„Taigi, Jėzui gimus Judo Betlie
juje karaliaus Erodo dienomis, 
štai, Išminčiai iš rytų atėjo į 
Jeruzalę ir sakė: Kur yra gi-
musis Žydų karalius? nes mes 
matėme jo žvaigždę rytuose ir 
atėjome jo pagarbinti. Tai iš
girdęs, karalius Erodas nusi
gando, o drauge su juo ir visa 
Jeruzalė" (Mt. 2,1-3). 

Ta baimė suprantama — Ero
das bijojo, kad naujas kūdikis, 
Žydų karalius, gali kada nors 
at imti jo sostą. Ir jis pasikvietė 
kunigus ir Rašto žinovus, klau
sinėdamas, kur galėjo gimti 
naujas karalius. Erodas veid
mainiavo prieš visus ir prieš 
Išminčius, lyg norėdamas pa
gerbti tą naujai užgimusį ir tik 
dabar pirmą kartą apsireiškusį 
pasauliui, ne t ik išrinktajai 
tautai, bet ir Išminčiams iš rytų. 
Iš tikrųjų Erodas net nemanė 
Jėzaus pagarbinti, o kaip tik 
nužudyti, kad jis nesikėsintų į 
jo sostą ir nelieptų atiduoti savo 
veidmainiškos pasiuntinybės. 

Išminčiai iškeliavo kitais ke
l i a i s , kad n e r e i k t ų Erodo 
sutikti. Bet Erodas tai pajuto ir 
įvykdė savo blogas mintis, kaip 
toliau pasakoja *as pats evan
gelistas šv. Matas: „Tuomet 
Erodas, matydamas, kad jis Iš
minčių apviltas, labai įpyko ir 
nusiuntęs išžudė visus buvusius 
Betliejuje ir visose apylinkėse 
vaikus, dvejų metų ir jaunes
nius, žiūrėdamas laiko, kurį jis 
buvo iškvotęs iš Išminčių" (Mt. 
2,16). Tai šv. Grigalius ir pasakė 
vėliau: „Pabūgo Erodas, nes 
žemės didybė pasireiškia prieš 
dangišką didybę". 

kenktų Gorbačiovo ateinanti 
diktatūra. Prieš V. Landsbergio 
ir kitų dorų lietuvių kietumą ji 
subl iūkš . Bus geriau! J au 
laikas, kad ir mes sulauktume 
sėkmingų metų! 

Viešpaties Jėzaus pirmas ap
sireiškimas pasauliui, Išmin
čiams atkeliavus jį pagarbinti, 
išgąsdino ne tik Erodą, bet ir 
visą Jeruzalę, kuri tam valdovu 
pataikavo. Net kunigai ir Rast' 
žinovai ieškojo pranašysčių apie 
Jėzaus gimimą ir rado. kad se
nose pranašystėse pasakyta: „Ir 
tu , Betliejau, Judo žeme, nieku 
būdu neesi mažiausia ta rp pir
mųjų Judo vietų; nes iš tavęs 
kils vadas, kurs valdys mano 
tau tą Izraelį" (Mt. 2, 6). 

Vėliau šv. Augustinas pasakė: 
, ,Koks bus teismas teisėjo 
Kristaus, kai net išdidieji pri
pildomi baimės prieš Jėzaus 
Kūdikėlio prakartę". Ir koks 
bus teismas Erodui ir visai 
Jeruzalei, kuri dėl savo noro 
valdyt i , nepra ras t i t u r i m ų 
vietų, bijojo Kūdikėlio, kuris 
turėjo gimti Betliejuje ir valdyti 
Dievo išrinktąją tautą ir visą 
pasaulį. 

Baimė nėra blogis, nes Dievo 
baimė yra dorybė. Bet baimė dėl 
noro išlaikyti savo pozicijas, 
baimė, kuri turi dideles akis, 
kuri nesibijo net žudyti vaike
lius dėl vieno įtariamo konku
rento, yra blogis, yra įkvėptas 
blogos prigimties, sugadinto 
žmogiškumo. 

Jėzaus bijojo anais laikais 
Erodas ir žydų didieji. Bijojo ir 
Šiais laikais, kurie Jėzų telaiko 
t ik nežymiu kūdikėliu, t ik Bet
liejuje gimusiu nežinomu kūri
nėliu, kurie nenori savo vidaus 
silpnybių parodyti prisiimdami 
Jėzaus Mokytojo ir Išgelbėtojo 
įstatymų, įsakymų ir pasekti jo 
meilės pavyzdžiu. 

Jėzaus Kris taus p i rmasis 
viešas apsireiškimas, nors jam 
su tėvais reikėjo bėgti į svetimą 
kraštą — Egiptą ir t en slėptis 
nuo žmonių blogybių, nėra tik 
paprastas apsireiškimas, bet 
t ikras pasirodymas, kad jis yra 
žmonijos laukiamasis, nuo am
žių pažadėtas nusikaltusiems 
pirmiesiems tėvams. Jo bijo tik 
tie, kurie saugoja savo sostus ir 
savo blogybes, nes Jėzus Kristus 
yra teisingasis Teisėjas ir Iš
gelbėtojas. 

— P.A. 

Tikėjimas nereikalauja tiek 
budėjimo, kiek įtarinėjimas, 
t i ek ba imin imos i , k iek 
savimeilė, nere ikalauja nė 
pusės to nusimarinimo, prie ku
rio verčia puikybė. 

H More 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 
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— Tu nesigaili šių vedybų? 
- Ne, šimtą kartų ne! Juk t u žinai mane baisųjį 

paveldėjimą... 
— Kazė yra man apie tai kalbėjusi. 
- Tai tu turi suprasti, ką aš pergyvenau, tai 

sužinojusi. Aš pabėgau nuo Valiaus, aš nenorėjau atim-

vienišais žiemos vakarais, vėl buvo čia pat. Staigiai 
pajuto kiek daug savyje slė^ė, nešiojo krūtinėje, — tiek 
daug sunkumų, — o dabar išsikalbant buvo taip 
palengvėję, taip viskas pasidarė aiškiau, supran
tamiau. Kam kitam galėjo patikėti savo paslaptis, jei 
ne artimam vaikystės draugui, pusbroliui dargi dak
tarui? 

Mindaugas pajuto Jūros abejojimą. Švelniai padėjo 
ranką ant peties. 

— Kas yra, Jūrate, tave kažkas slegia sunkesnio, 
negu Gasparo Bielskaus istorija. Gal aš galiu padėti? 
Sakyk! 

— Mano akys. 
— Taip? 
— Kartais skauda, negaliu aiškiai išskirti daiktų, 

ti jam laimės turėt i daug vaikų, kurių jis taio troško, y ^ r a š t o 7 ^ ^ akinius, bet jie nepadeda. Gal geležies 

Tikiu, kad Dievas yra meilė, 
ir skausmas jo rankose tėra 
priemonė, kurią jo meilė naudo
ja mums perauklėti ir mus 
išganyti. ^ 

E. Leseur 

Iliuzionistų sąjunga Brazilijo
je nutarė išsirinkti prezidentą. 
Po pirmojo balsavimo turo, 
atidarius urną, buvo rasta... 377 
biuleteniai, nors salėje buvo 170 
sainnjrns nariu 

bet jis manęs ieškojo, jis manęs vis vien neišsižadėjo, 
— ne, ne, kaip aš galiu gailėtis! 

- J i s sugrįš, t ikrai sugrįš, tiek daug vyrų buvo 
paimta prie apkasų, nejaugi jie visi pražuv 

- O jei jį atkirto rusai, jei j is gyvas, be: niekad 
negalėsime būti drauge? Aš nepajėgi viena gyventi, aš 
nesu iš tų stipriųjų moterų... 

- Tu per daug susijaudinai, - M 'daugas 
apkabino jos pečius. — Užeikim į kavinę, aš noriu 
ramiai pakalbėti apie tavo bėdas. 

- O tavo bėdos Mindaugai? - šiek tiek ruslūgusi 
atsiliepė Jū ra , eidama į vidų menko? tamsios 
kavinaitės, kokių buvo pilnas Vienos miestas. — Tu 
tikrai nesigaili Danutės? 

- Ne. Turbūt nebuvome skirti vienas k^m. Koks 
gali būti sugyvenimas tarp žmonių, kurie venas kito 
nesupranta? Taip geriau abiems. Bet palauk, aš 

dulkelės darbe, gal nuovargis ir ašaros, bet man darosi 
vis blogiau. 

— Buvai pas daktarą? 
— Ne, nieko nepažįstu, vokiečiais nepasitikiu, o 

lietuvio nėra. Ką tu gali patarti? 
— Tik neatidėliok! Turi būtinai kreiptis pas 

gydytoją, kaip tu galėjai taip ilgai nieko nedaryti! Svar
bu laiku sugriebti, gal nieko blogo dar nėra, bet reikia 
tikrinti. Ak, Jūra, kokia tu lengvabūdė, juk naujų akių 
tau niekas neįdės, saugok, mergyt, t a s , kur ias turi! 

— Bijojau gąsdinti mamą. 
— Kas prižiūrės mamą, jei neteksi regėjimo? ne, 

ką aš čia tave gąsdinu, - nusijuokė pamatęs išgąstį 
Jūratės veide. — Tai tėra nusilpimas, bet tu tur i kreip
tis į daktarą. Kuo skubiausiai! 

— Nežinau, kur jį rasti. 
— Aš viskuo pasirūpinsiu, gerai, kad atvažiavau. norėjau pakalbėti apie tavo sveikatą. Kaip tu jautiesi, Tariu k e l e t 4 bičiulių, jie nurodys specialistą, bet man 

Jūra? turi pažadėti, kad klausysi jų nurodymų. Sutar ta? 
Jūr»tji nutilo Didžiulis baubas. j a u n e s ją t>y,*o<-l.> TSrrooHinoi m o n p 

— Ne, bijoti nereikia, bet ir neapsileisk. O dabar 
pirmyn, jau vėlu. Namie mūsų turbūt dar laukia. 

— Taigi... — Jūratės akyse vėl šmėkštelėjo išbalęs 
Gasparo veidas, bet ji buvo jau visiškai rami, net 
linksma. — Aš viskam pasiruošusi! 

Mindaugui Jūratės prisipažinimas padarė gilų įspū
dį. Pajuto švelnią meilę tai neryžtingai seseriai ir 
parūpo jai padėti. Pasilikęs kelioms dienoms Vienoje, 
jis puolė ieškoti gero akių specialisto. Draugai nurodė 
daktarą Franz Liedke, kuris buvo išgarsėjęs savo opera
cijomis ir atsidavimu ligoniams. Austras priėmė kolegą 
užsienietį labai nuoširdžiai, sakėsi pažinęs lietuvių ir 
girdėjęs savo laiku daug apie Lietuvą ir su atsidavimu 
išklausė visą Jūratės nelaimių pasaką. J i s daug 
nekalbėjo, sakėsi pirmiausia turįs pamatyti ligonę. Ka
zė Varkalienė persigando, bet Mindaugas greitai suge
bėjo ją įtikinti visišku pavojaus nebuvimu. 

Tos kelios dienos praėjo pasitarimuose ir abejonėse. 
Daktaras Liedke peržiūrėjo Jūratės akis, pabėrė eilę 
moksliškų vardų ir be jokios abejonės patarė operuotis. 
Gal dalykas neišsivystė į nieką pavojingą, bet jauname 
amžiuje nereikia dalyko užleisti. Varkalienę ir dukterį 
jis labai gražiai nuramino, dėl pasisekimo jis neturįs 
jokios abejonės. 

Tą vakarą Gasparas laukė Jūratės gatvėje prie 
namų durų. Iš jo burnos Jūratė pajuto degtinės kvapą, 
bet girtas jis neatrodė. Mindaugas buvo išvažiavęs, bet 
gandai apie operaciją buvo pasiekę ir jo ausis. 

Abu nežinojo, kaip pradėti pokalbį. Kažkas buvo 
nutrūkę, senas draugiškumas buvo dingęs, nebemokėjo 
būti nuoširdūs, kaip prieš tai. Jūratė jautė reikalą pasi
aiškinti, bet ką ji galėjo sakyti? Paskutinių dienų po
kalbiai, daktaras ir artėjanti operacija grąžino jai pra
rastą pusiausvyrą, Gasparo artumoje pajuto didelį 
sumišimą ir baimę netekti tos dvasios ramybės. 

(Bus daugiau^ 
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DZŪKIJOS PARTIZANŲ 
PALAIKŲ PERKĖLIMAS 

Kuriose Lietuvos vietovėse 
buvo didžiausias part izanų 
skaičius, šiandien dar neži
noma. Visoje Lietuvoje vyksta 
jų registracija, bet ne labai 
sėkmingai. Kaimuose tai yra 
lengviau padaryta, nes ten 
žmonės vieni ki tus pažinojo, 
todėl, išlikę gyvi iki šio laiko, 
gali duoti pavardes žuvusių ir 
kokiomis aplinkybėmis jie žuvo. 
Miestuose tas yra jau sunkiau 
padaryti, bet yra daroma, kas 
galima. Kai kuriose vietovėse 
yra jau perkelti jų palaikai į 
vieną vietą pastatant jiems pa
minklus. 

Dzūkijoje partizanai pasirodė 
jau 1944 m. vasarą. Vokiečiams 
evakuojant gyventojus, jauni 
vyrai pasislėpė Trako, Bestrė-
giškės ir Cijūniškės miškuose, 
kur jie pasiliko ir rusams užė
mus Dzūkiją. Čia ir buvo 
pirmieji Dzūkijos partizanų 
daliniai. 

Susirašinėjant nustatyta, kad 
iš Seirijų, Alytaus apskr.. apy
linkių buvo labai daug žuvusiu 
vyrų. Seirijų miestelio aikštėje 
šalia bažnyčios NKVD laikė ta
da visą laiką didelę mėšlo 
krūvą, kur buvo išniekinami 
žuvę pa r t i zana i . Išgulėjus 
lavonams ten 2-3 dienas, nakčia 
jie buvo slaptai užkasami. Už
kasimui buvo naudojami kali
niai, jų nesant, stribai turėjo tai 
atlikti. Vykdant surašinėjimą 
susiduriama su visokiomis kliū
timis. Daug šeimų yra sunaikin
ta, vyresnio amžiaus žmonės, 
kurie pažinojo partizanus, yra 
jau mirę. kai kurie vis dar bijo 
prasitarti. 

Rugsėjo 29 d. įvyko Lazdijuose 
suvažiavimas suinteresuotų 
partizanų reikalais. Buvo nutar
ta Lazdijų, Seirijų. Leipalingio 
ir Miroslavo partizanams pasta
ty t i paminklą Seirijuose, 
irašant ten visų žinomų žuvusių 
pavardes. Taip pat buvo nutar
ta tuoj pat pradėti jų palaikų 
perkėlimą į bendrus kapus. 
Vieta parinkta Seirijų parapijos 
kapinių pietinė pusė. 

Yra užregistruota, kad per 
Seirijų mėšlo krūvą praėjo 142 
pavardėmis žinomi partizanai. 
Iš l ikusių gyvų l iudininkų 
parodymais, didelė jų dalis buvo 
užkasti pievose prie buvusio 
brolių Cvilingų fabrikėlio. Kiti 
už karo pradžioje sudegusios 
vaistinės. Gaila, toje vietoje 
dabar yra jau pastatyti namai. 
Seirijuose buvo surastas buvęs 
stribas, bet jis aiškinasi, kad jis 
nedalyvavęs prie užkasimų. Jis 
nurodė kitą stribą, besislapstan
tį šiuo metu Simne, kurio žinio
je, esa. buvo tie užkasimai. 
Miškuose palaidotų vietos dau
giausia vra žinomos. 

Seirijuose palaikų ieškojimas 
buvo pravestas spalio 24 ir 25 
dienomis. Pranešus apie tai tele
vizijoje ir spaudoje, susirinko 
daug žmonių tam darbui. Net ir 
vieną šiūpėlinę mašiną naudo
jo tam. Per šias 2 dienas buvo 
surasti vos 9 vyrų palaikai. Mat 
pokario metais ok. Lietuvoje 
buvo vykdoma Lietuvai žalinga 
melioracijai. J i buvo vykdoma 
ir Seirijų apylinkėse. Vieno 
vyro, dirbusio tada prie me
lioracijos darbų, teigimu, tose 
pievose tada buvo rasta labai 
daug žmonių kaulų, kuriuos 
stribai kažkur užkasė. 

Šių 9 kaulai buvo sudėti į 3 
karstus ir pašarvoti Seirijų 
Kultūros namų salėje. Karstai 
buvo uždengti trispalvėmis, per
rištomis juodais kaspinais. Taip 
pat prie galvų stovėjo trispalvės 
su juodais kaspinais. Pryšakyje 
karstų stovėjo stalas, užtiestas 
balta staltiese, ant kurio buvo 
padėtas didelis kryžius ir dvi de
gančios žvakės. Prie karstų visą 
laiką stovėjo jaunimas su de
gančiomis žvakėmis rankose. 
Buvo sunešta labai daug gėlių. 

Spalio 27 d. karstai buvo per
nešti į bažnyčią. Toje eisenoj pir
miausia buvo keturių jaunuolių 
• du berniukai ir dvi mergaitės) 
nešama už kampų paimta tri
spalvė. Bažnyčioje ir vėl 
jaunimas stovėjo prie karstų, o 
moterys, kurių artimieji buvo 
la idojami , stovėjo ap l ink 
karstus su degančiomis žvakė
mis ir baltomis gėlėmis rankose. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių, ir 
visos moterys dėvėjo juodas ske
petaites. Mišias atnašavo 3 
kunigai, kurių metu Lazdijų 
klebonas pasakė labai jautrų 
pamokslą. Kapinėse kalbėjo Sei
rijų klebonas ir 3 civiliai. 

Yra sužinota, kad didžiausias 
pavienių partizanų žudikas, 
kilęs iš Leipalingio stribas, 
gyvena šiuo metu Vilniuje. Jis 
tada slampinėdavo po apylinkes 
ir. pamatęs beeinantį namo 
partizaną, jį nušaudavo. Jis 
tada girdavosi savo sėbrams, 
kad už partizanų galvas gautų 
pinigų pakaks degtinei visam 
jo gyvenimui. 

Šiam Seirijuose statomam pa
minklu i reikės daug lėšų, 
kurias turės sudėti žuvusių 
giminės ir jų kaimynai. Visi 
dzūkai, gyveną išeivijoje, turėtų 
prisidėti savo auka prie šio pro
jekto. 

Sąjūdžio vadovai yra pareiškę, 
kad be partizanų nebūtų dabar 
nei Sąjūdžio, nei tokio patrio
tizmo Lietuvoje. J ie mirė, kad 
lietuvių tauta gyventų, todėl ir 
mūsų pareiga yra juos tinkamai 
pagerbti. 

V. Vail ionis 

Baltų Laisvės lygos delegacija pas kongresmaną Chn>: >pher Cox. Iš k.: Estijos garbes konsulas 
Jaak Treiman, Amerikos Latvių sąjungos c.v. pirm. Valdis Pavlovskis, Lygos pirmininkė ir JAV 
LB tarybos prezidiumo pirm. Angelė Nelsienė. kongresmanas Ch. Cox. Lygos vicepirmininkai 
— dr. Birutė Vileišytė ir Henry Stevens. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

ftv Mykolo bažnvčia Vilniuje 

KALĖDŲ SENELIS 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKOJE 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
l i t u a n i s t i n ė s šeštadieninės 
mokyklos Kalėdų eglutė buvo 
gruodžio 15 d. parap. salėje. Pro
gramą pradėjo direktorė Marytė 
Newsom, paaiškindama artė
jančią Kalėdų prasmę ir su 
jomis susijusį šios dienos 
renginį. Tada ji su A. Žemai
taičiu pakvietė šeimas, neseniai 
atvykusias iš Lietuvos, kurių 
va ika i šeš tadienia is lanko 
lituanistinę mokyklą, ir joms 
į teikė dovanėles. Čia buvo 
pakviesti: Lapinskai. Kiburiai, 
Pikčiai, Agnė Baranauskaitė ir 
motina, Milda Paulauskaitė ir 
mot ina , Zi ta ir jos sūnus 
Artūras, Liudas Deveikis 'įsū
nytas dr. Deveikytės Lietuvoje), 
Eglė Žemelis. 

Scenoje pastatytas P. Nato 
vaidinimas ,,Kalėdos kirtimė-
ly". Čia jaunieji aktoriai pasi
rodė scenoje įvairiuose 
vaidmenyse. Tysojo grybukai, 
driekėsi medžiai, judėjo nykš
tukai , žvėreliai ir paukšteliai, 
piemenys, mergaitės, angelas, 
pasireiškė net ir šv. Juozapas su 
Marija, prisidėjo dar ir snaigės, 
ledukai, žvaigždės. Buvo Kalė
dų giesmės: „Tyliąją naktį", 
„Dekite žvakutes". Giedojo visa 
mokykla.,,Sveikas Jėzau gimu-
sis" — V. Gedgaudienės vado
vaujamos lietuviškai besimo
kančių suaugusių klasės moki
niai. Reikia pagirti mamytes, 
kurios pagamino vaidintojams 
puikius kostiumus. Susirinkę 
tėveliai, seneliai ir svečiai 
galėjo pasigėrėti gražiai atliktu 
sceniniu pastatymu. 

Didžiausias sujudimas įvyko 
pasirodžius Kalėdų seneliui 'juo 
buvo A. Polikaitis) su dovanų 
maišu, lydimas grybautojų. 
Kiekvienas stengėsi prieiti prie 
Senelio ir gauti iš jo maišo 
dovanų. Nebuvo užmiršti ir 
mokytojai , ir juos Senelis 
apdovanojo. 

Šią gražią programą paruošė 
mokytojai, nuoširdžiai dirbdami 
su savo mokiniais. Režisavo D. 
Varn ienė ir D. Kuolienė. 
Muzikos srityje talkino V. Ralys 
ir O. Barauskienė. Daug savo 
darbu prisidėjo: A. Dūdaitė. A. 
Kudirkienė. G. Radvenytė, R. 
Žukienė, J. Bužėnas, D. Jasiu-
konienė. Techninė talka — 
scenos papuošimu ir ūkiniais 
reikalais rūpinosi tėvų komi
tetas: D. Mažeikienė, pirm., L. 
ir A. Balchai, S. ir S. Karužai, 
A. Kuolas, V. Valentinienė. R. 
Aneliauskas, K. Dudor, V. 
Dūda. Po programos buvo 
vaišės. 

Ig. M. 

PREZ. STULGINSKIO 
GYVENIMO PARODA 

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras Chicagoje telkia me

džiagą, reprezentuojančią Lie
tuvos kultūrai, mok-lai, isto
rijai ir kitoms artimoms sritims. 
Centro pirm. yra prof. dr. J. 
Račkauskas, muziejaus direk
torė — N. Mackevičienė; jiems 
padeda daugelis savanorių 
talkininkų. Renkami ekspona
tai rodomi parodose Chicagoje, 
lietuvių telkiniuose JAV ir 
Lietuvoje. 

Čia yra surinkta gausi žy
maus valstybininko Aleksand
ro Stulginskio (1885-1969^ gy
venimo epizodų ekspozicija. A. 
Stulginskis, Lietuvos nepriklau
somybės Akto signataras, 
Lietuvos steigiamojo seimo 
pirmininkas. Respublikos pre
zidentas, Sibiro tremtinys ir 
kalinys, užima labai svarbią ir 
garbingą vietą Lietuvos isto
rijoje. 

1989 m. vasarą JAV lanky
damasis Lietuvos Istorijos ir 
Etnografijos muziejaus Vilniu
je direktorius E. Skrupskelis 
pakvietė Lituanistikos institutą 
šią parodą parodyti Lietuvoje. 
Vasario mėn. prof. J. Račkaus
kas su šia paroda nuvyko į 
Vilnių, kur eksponatai buvo iš
statyti. Iš čia su paroda aplankė 
kitus Lietuvos miestus. 

Prezidento A. Stulginskio 
gyvenimo ir veiklos tarpsniai 
parodoje išdėstyti, pavaiz
duojant jo gyvenimo sudėtingus 
etapus, kai jis buvo aukštose pa
reigose, kai buvo tremtyje ir 
kaip gyveno prieš mirtį grįžęs į 
Lietuva. 

Šiemet ši paroda keliauja į 
lietuvių telkinius Amerikoje. 
Los Angeles mieste prezidento 
A. Stulginskio gyvenimo vaizdų 
paroda bus sausio 12 ir 13 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Ini
ciatyvos ėmėsi Los Angeles atei
tininkai. Prezidentą A. Stul
ginskį prisimena vos vienas 
kitas vyresniųjų, o jaunesnie
siems jis jau - istorija. Todėl 
visiems svarbu šią parodą 
aplankyti ir susipažinti su 
gyvenimu ir darbais, žymaus 
lietuvių tautos vyro, kurio 
likimas buvo tampriai susijęs su 
Lietuvos likimu 

Ig.M. 

tano Sutkaus foto darbų parodą. 
Parodos atidarymas vyks šeš
tadienį, sausio 19 d., 4-6 vai. po 
pietų. Tikimės, kad parodos ati-
daryman iš Lietuvos atvyks A. 
Sutkus., Paroda tęsis iki vasario 
23 d. trečiadieniais, ketvirta
dieniais, penktadieniais 10:30 
vai. r. — 4:30 vai. p.p., šešta
dieniais 12-4 vai. p.p. Galerija 
yra universiteto Fritz B. Burns 
Fine Arts Center. Loyola Blvd., 
ties W. 80th St. Šios parodos 
garbės pirmininkė yra Rūta 
Lee. Skatiname visus atsilan
kyti; įėjimas laisvas. Galerijai 
talkina Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkės valdyba. 

KIŠKIU KLUBAS KVIEČIA 

Santa Monicoje veikiantis 
..Kiškių" klubas kviečia visus 
apylinkėje gyvenančius lietu
viukus (nuo 3 iki 6 metų am
žiaus) įsijungti į smagią veiklą. 

Susidomėję tėveliai prašomi 
kreiptis į Rasą Berinelli, tel. 
829-6081. 

SUSITIKIMAS SU 
KONGRESMANU COX 

Gruodžio 21 Baltų Laisvės ly
gos delegacija ilgesniam pokal
biui susitiko su kongresmanu 
Christopher Cox jo distrikto 
įstaigoje painformuoti jį apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje ir 
p rašy t i jo p a r a m o s Lygos 
uždaviniams vykdyti. 

Šiuo metu Lyga pramačiusi 
vykdyti tris uždavinius: 

1. Suorganizuoti kongresinius 
apklausinėjimus (Congressional 
Hearings) išsiaiškinti Amerikos 
politiką Pabaltijo valstybių 
klausimu. Delegacija kongres-
manui Cox pareiškė nepasi
tenkinimą vedamos politikos 
miglotumu, kada vyriausybė vis 
bando pravingiuoti pro pusę 
šimtmečio duotus p?žadus pa
remti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žmonių pastangas atstatyti 
jėga išplėštas jų nepriklausomy
bes. Lyga šiam uždaviniui įvyk
dyti tikisi artimo bendradarbia
vimo susilaukti iš centrinių 
pabaltiečių organizacijų, o 
pasisekimui už t ik r in t i 
angažuoti įtakingą teisininkų 
firmą Williams & Jensen. 

2. Išrūpinti Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai tiesiog teikiamą 
humanitarinę pagalbą, kurios 
dėl tam tikrų priežasčių buvu
siame Kongrese praves t i 
nepasisekė. 

3. Su Amerikos vyriausybės 
talka atgauti Amerikos ir ki
tiems Vakarų žurnalistams 

teisę laisvai lankytis Pabaltijo 
valstybėse. 

Baitų Laisvės lygos įsitikini
mu , kongresiniai apklau
sinėjimai galėtų palengvinti ir 
kitų dviejų uždavinių įgyven
dinimą. 

Kongresmanas Cox visus tuos 
uždavinius pažadėjo paremti. 
Taip pat, delegacijai prašant, 
pažadėjo asmeniškai kontaktuo
ti prezidentą Bush ir įtikinėti jį, 
kad įspėtų Gorbačiovą, jog 
agresija prieš Pabaltijo valsty
bes, nebus toleruojama. Laišką 
jis rašys ir prezidentui Gorbačio
vui. Kongresmanas Cox prašė 
delegaciją nuolat jį informuoti 
apie naujuosius įvykius Pabalti
jo valstybėse. 

Žurnalistų reikalu 101-me 
Kongrese Cox buvo pateikęs 
rezoliuciją (HR 313) ir surinkęs 
159 parašus, bet jos pravesti ne
bespėjo. Sausio 3 d. susirinkus 
102-jam Kongresui, jis pažadėjo 
tą pačią rezoliuciją, tik kitu 
numeriu, tuoj pat vėl pateikti. 

Delegacijoje dalyvavo Baltų 
Laisvės lygos p i rmin inkė 
Angelė Nelsienė (kuri yra JAV 
LB tarybos prezidiumo ir Vaka
rų apygardos pirmininkė) ir vi
cepirmininkai — dr. Birutė 
Vileišytė ir Henry Stevens, Es
tijos garbės konsulas Jaak Trei
man ir Amerikos Latvių sąjun
gos c.v. pirm. Valdis Pavlovskis. 
Pokalbį stebėjo keli vietos spau
dos, radijo ir TV žurnalistai. J au 
tą patį vakarą apie susitikimą 
buvo paskelbta radijo ir TV 
žinių laidose, o trumpesni pra
nešimai ir ilgesni straipsniai 
pasirodo Orange County 
laikraščiuose. 

BAFL inf. 

DVI KELIONĖS J LIETUVĄ 
PER RYGĄ 

IŠ B O S T O N O ir NEVV YORKO 
lėktuvo kainos ten ir atgal. 

$801.00 PER KOPENHAGA: 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 30 dienų prieš išskridimą; 
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, ilgiausiai 21 diena. 

$855.00 PER HELSINKJ: 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 diena prieš 

išskrendant; 
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, iki 90 dienų. 

Šiais skrydžiais gali pasinaudoti asmenys vyksta į Lietuvą 
su iškvietimais ir tie, kurie nori keliauti privačiai. 

NAUJOS KELIONĖS J LIETUVĄ 
Vienos savaitės kaina $1145.00 
Dviejų savaičių kaina $1270.00 

Iš Bostono ir Nevv Yorko 

jauno poeto - svečio iš Lietuvos nau
ja poezijos knyga, kurioje konkretūs 
poetiniai įvaizdžiai atskleidžia gilu
minius žmogaus ir tautos dvasios klo
dus iikiminese XX amžiaus kryžkelė-

Knvga išleido Ateities Literatūros 
Fondas. Ją galima gauti ir ..Drauge". 
Kaina 8 dol, su persiuntimu 9 dol 
25 centai. Illinois gyventojai prie 
sumos dar prideda 64 centus mo
kesčio. 

Vasario 16 d. 
Vasario 16 d. 
Vasario 10 d. 

kelionės 
iki vasario 18 d, 
iki vasario 25 d. 
Šv. Velykos Lietuvoje 

Kovo 24 d. iki balandžio 1 d. 
Kovo 24 d. iki balandžio 8 d. 

SAS oro linija per Ryga. 
Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės j 

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Sulte 4 
Newton. MA, 02164 

Tol. 617-965-8080 F«x 617-332-7781 

f\£Į midlcind Fcdcral 
^ • • • • ^ Savinas and Loan Association PAGERBIMAS 

Prof. dr. Marijos Gimbutienės 
pagerbimas, jos 70-ties metų 
amžiaus sukakties proga, ruo
šiamas (su vaišėmis) 1991-jų 
metų vasario mėnesio 10 dieną, 
sekmadienį. 12.30 vai. p.p. Lie
tuvių Tautiniuose namuose, 
3356 Glendale Blvd., Los Ange
les, Californijoje 

LIETUVIU FOTO 
MENININKU PARODA 

Loyola Marymount universi
teto Laband meno galerija 
ruošia lietuvių fotografų — 
Rimanto Dichavičiaus ir An-

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

ESEE 
J A . <!•-<*. 

UNDFR 
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Redaguoja dr. K. A. Dagys 

Aplinkui t 

IR JIE ŽMONĖS 
A t v i r a i p a s a k i u s , visose 

redakcijose sėdi netikę sutvė
rimai. Apie didelius žmones jie 
rašo kasdien, apie vidutinius — 
kai kada, o apie paprastus varg
šelius — niekada. Bet ir tu 
pilkųjų žmogelių gyvenime juk 
visko pasitaiko, tai kode! nepa-
glostyti ir jų širdelių? Taigi, 
Spygliai ir nutarė Naujųjų 
Metų proga aplankyti uži 
tuosius • 
kasd ien io ir : nio 
gyvenimo. 

Apolonijus Niperciukas, geras 
vyras, per išpažinti gavo tokią 
sunkią atgaila, taip rnušės į 
krūtinę, k'id sudaužė iš senelio 
paveldėtą kišenini laikrodį 
„Ti tanic" . Gaila laikrodžio. 
Užjaučiame. 

Akacijus Čičiurka patraukė 
teisman dantistą, kad tas jam 
išrovė tris sveikus dantis, o tiek 
pat sugedusių nepastebėjo. 

Dijonizas Ciplikas lietuviš
kam r e s t o r a n e (nesakysim 
Kuriam, dar gausim lupti) muš
damas kiaušinį sudaužė lėkštę 
ir turėjo už ją sumokėti. 

Izidorius Prakula. paklusnus 
žemaitis, kaip jis pats sako: 
. . pake i t ė p a m u š a l ą " , t .y. 
išsiskyrė su žmona, kad ji per 
dienų dienas sekė laikraščių 
reklamas ir supirkinėjo viską. 
kas t ik atpiginama. Rūsy jau 
neliko vietelės nei pelytei. 

For tūnatas Pašiūrė, išėjęs i 
pensiją ir turėdamas pakan
kamai laiko, neskubėdamas 
sudarinėja sąrašą gyvenime 
priešų ir kitokių nepatrauklių 
kaimynų, ketina kuriam nors jų 
kelti bylą dėl neteisingų gandų 
apie jį. 

Mykė Praverka jau seniai 
žino, kada bus pasaulio pabaiga, 
tam ruošiasi, rašo žmonijai 
įspėjimą ir testamentą, bet kada 
tai bus, niekam nesako. Mat. jo 
pranašavimais niekas netiki. 
niekad jie ir neišsipildė. 

Patr impas Pustapėdskis grįžo 
po atostogų į savo rezidenciją 
Bridgeporte ir vėl stropiai eina 
kilnias pensininko pareigas. 

Adelaida Kiaulpėdienė ilgus 
metus garsiai aimanavo, kad jai 
kasdien skauda kitoj vietoj. Jo 
gerieji vaikai ir vaikaičiai, susi-
r inkę konsultacijai, nutarė ją 
n u g a b e n t i į vieną garsią 
klinika, paskui j kitą dar gar

sesnę, dar ir į trečią. Kai ji grįžo, 
paaiškėjo, kad ji sveikų 
sveikiausia buvo ir yra nuo pat 
pradžios. Klinika nepadėjo. 

Hiacintas Penkialapis įsigijo 
VISA kredito kortelę, kad galė
tų apmokėti ^kolas kitą trijų 
kredito kortelių. 

Keidanskis, Jasvonskis ir 
Vendziagolski«. trys malonūs 
/.ydeiiai iš Lietuvos, sudarė 
akcine bendrovę iš Australijos 
eksportuoti kralikus 'Australi
ja už išgabenimą kralikų ne tik 
nieko neima, bet dar primoka). 

Agapitas Mauroška, kuris 
kiekvienam susirinkime garsiai 
tvirtina, kad jis geriau žino už 
kitus, kaip labai gudrus, bus 
pakviestas į Lietuvių fondo 
pelno skirstymo komisiją ir 
žinos, kaip visus prašymus 
patenkinti. 

Timotiejus Tipošerskis iškėlė 
bylą Motiejui Netipošerskiui, 
kuris tvirtino, kad Timotiejų 
apsėdo velnias ar net du. 

Inocentas Činčibiras, buvęs 
Komaro dvaro vežėjas, vėliav
nešių susirinkime paneigė kai 
kieno abejones, patvirtindamas, 
kad jis gimęs iš teisėtos mo
terystės. 

Arnulfas Storapirštis, buvęs 
bokso čempionas, pildydamas 
bedarbio pašalpai gauti anketą 
apie šeimos sudėtį, pasigyrė, 
kad jis yra gaidžio svorio, 
žmona, aišku, vištos svorio, 
vienas sūnus zuikio, kitas gan
dro, duktė silkės, uošvis arklio, 
o uošvienė meškos svorio. Graži 
šeimynėlė! 

Florijonas Britva netyčia buvo 
nuvestas į organizuotų piliečių 
susirinkimą, išsėdėjo iki galo ir 
dar ilgiau, nieko neišmoko, pro
tingesnis nepasidarė, tik jo barz
da per tą sugaištą laiką paaugo, 
ir jis pats bent kiek senstelėjo. 

Klementinui Trumpakojui. 
aukštos klasės politikui, pensi
ninkų susirinkime paaiškėjo, 
kad Ameriką valdo kažkoks 
Gorbis. 

Tokių ir dar svarbesniu žinių 
ateity paskelbsim ir daugiau. 
Jei kas nori, kad ir apie jį būtu 
parašyta, tenesikuklina, už ne
didelį atlyginimą jį padarysime 
dideliu žmogumi. 

Žinias surinko 
Martynas Kirvapentis, 
specialus korespondentas 

„NIEKU NEGALIU 
PADĖTI" 

Michel angelo Buonarroti. 
garsusis italų skulptorius ir 
dailininkas. Sikst" koplyčiai 
Vat ikane nutapė Paskutnįjj 
Teismą, pavaizduodamas pra
gare vieną kardinolą, kuris 
dailininkui buvo įsipykęs. Iš 
veido visi atpažino Kardinolas 
prašė pop. Paulių III, k;«d 
priverstų dailininką nutapyti 
kitokį veidą. Popiežius pasitei
sino: „Negaliu to padaryti, gera
sis kardinole. Pats žinai, kad 
mums duota galia gelbėti nusi
dėjėlius tik žemėje. Kas patenka 
į pragarą, to jau negalime iš-, 
t raukt i" . 

Kai artėja Naujieji Metai, 
Pakėlęs taurę, nulaistęs dalį, 
Skubu linkėti, kad laimės ratai 
Nenudundėtų kur pro šlį. 

J o n a s Minelga 

žurnale prisimena, kad kai jis 
studijavo elektronika Ogden, 
Ltah. kolegyuj, gavo uždavinį 
sutaisyti sistemoj sutrikusią 
srovę. Jis sutaisė ir pakvietė in
struktorių sutaisymą patikrin
ti. Ins t ruktor ius patikrinęs 
sako: „Tu dabar tikrai vertas 
gauti diplomą ir valdišką darbą: 
sutaisydamas vieną gedimą, 
padarei du kitus.' 

- Jeigu manai, kad vaikai 
n< įvertina pinigų, tai duok 
jam kvoterį. 

Po Naujojq Metu sutikimo 

ŽINGSNIS PIRMYN, 
DU ATGAL 

Dennis Voigt Reader's Digfst ^ j 

BLOGESNIS UŽ VELNIĄ 

Lietuvoje, Bobriškių km., Va
rėnos vai., neturtinga dzūkė 
melžė savo karvutę, kuri pasi
spardė ir paliejo pieną. Moterėlė 
ūmai sukeikė: „Kad tave kur 
velnias griebtų!". Bet velnias 
nepasirodė. Po savaitės atėjo 
teismo anstolis ir už mokesčius 
karvutę išsivedė. Moteriškė 
kreipėsi į savo sūnelį: „Matai, 
vaikeli, velnias daug geresnis 
už anstolį". 

IDEALAS 

Mašinėlė 
prie pilies, 
mergužėlė 
„iš šalies", 
plivs skaniai apkrautas 

stalas — 
štai jo visas idealas. 

Pranas Raščius 

Iš senų raštų 
A N G E L A I IR V E L N I A I 

Dažnai žmonės girdi gau
džiant už mirusio žmogaus la
vono \ėlę baž'- -čių varpus, bet 
ne visi žino i oupranta ką tai 
reiškia. Spėjimai neturi tikro 
pamato tikrenybei ir spėjimais 
pasilieka. {įtikėjimas sako. 
kad bažnyčių varpij gaudimas 
už mirusio žmogaus lavono vėlę 
turi didelės reikšmės. 
\arpams gaudžiant jų skardus 
halsai skrenda oro sriove ir at
simuša plačiose apielinkėse. bet 
dar išgirstama ir danguje ir 
pekloje, iš kur veikiai pribūva 
aniolai ir velniai priimti miru
sio lavono vėlę. Iš seno įpročio 
žinoma, kad velniai labai bijosi 
rudos, vario ir kitų metalų žvie
gimo, tai ir varpų gaudimas 
juos baido ir neleidžia pribūti 
ant žem^s ir priimti mirusio 
žmogaus lavono vėlę, tuomet 
vienas geras aniolas pasinau-

a. Bet jei bažnyčių varpai 
gaudžia silpnai ir penkias mi
nu tas tiktai, tuomet rizikas sa
kyti, kad aniolas paėmė viršų. 
ne« penkių minutų laike ne vi
suomet spėja pribūti prie lavo
no velės, gi vėliau negaudžiant 
balnyčių varpams ir velniai tu
rį liuesas savo rankas, kurio
mis gali paimti vėlę ir nunešti 
į amžiną pragarą. Jei lavonas 
būva sukrapytas karbolinis 
rūgštie: vandeniu ir uždarytas 
karste, tuomet nei anksti nei 
\>~'\.\\ velnias tokio lavono vėlę 
nepainia. 

Ju<xia knyga (Knygoj metrikos nėra; 
spausdinta po iyi& m.) 

Iš Lietuvos daug kas prašo at
siųsti ir dvasinio maisto — kny
gų. Išeivija ir siunčia knygų 
kalnus vagonais, pripildo kon
teinerius. Dabar daug kas gavo 
iš „Lietuvos enciklopedijos" lei
dyklos rašytą, kad knygas gali 
jie ir patys išleisti, duokite tik 
pinigų kompiuter iams ir 
reikalingam leidiniui „Šuo". 
Šunišką enciklopediją, pagal 
planą, numatyta išleisti 1992 
metais. 

KAIP IR STALINO LAIKAIS 

Radijo Liberty biuleteny 
rašoma, kad 1983 rugpjūčio 17 
d. Literaturnaja gazeta įdėjo 
fotografiją, kur šalia Andropo
vo buvo penki kiti sovietų di
džiūnai, tarp jų Gorbačiovas ir 
norėjęs gen. sekretoriaus vietą 
užimti Romanovas. Tą pačią 
nuotrauką 1990 įsidėjo kitas 
laikraštis — Nedeha Nr. 36,kur 
Romanovo jau nebėra, kėdė 
tuščia. Stebėtinai panašiai buvo 
daroma ir Stalino laikais, kai 
senos nuo t raukos būdavo 
retušuojamos, išimami nepagei
daujami veidai, o laikraščiai su 
tokiom fotografijom išimami iš 
bibliotekų komplektų. 

YRA IR TOKIŲ LAIŠKU 

„Girdėjau, kad Valstijose ge
rai sutvarkyta idėjų, išradimų, 
atradimų ir patentų tarnyba. 
Aš ir mano kolegos taip pat 
turime geru idėjų, sumanymų. 
Kai kurios, deja, jau kitų įgy
vendintos. Ar negalėtumėt 
tarpininkauti tarp mūsų ir tų 
įstaigų lygiateisėtumo pagrin
dais? Sumanymus ir idėjas norė
tumėm parodyti, išdėstyti aki
vaizdžiai, atvykę j atitinkamas 
JAV įstaigas, tikrjoeturime nei 
giminių, nei pažįstamų Ameri
koje, tai labai prašau surasti, 
kur mes galėtumėm apsistoti, ir 
išlaikymą gauti. Pinigų kelio
nėms irgi neturime. Skubiai 
laukiu Jūsų palankaus atsaky
mo. Už pagalbą amžinai būsime 
dėkingi. Mano adresas: Vilnius, 
Taikos g. (yra ir numeris, Spg. 
red.). V. 

Laišką atvežė iš Lietuvos 
grįždama M. S. ir, nežinodama, 
kuriai redakcijai įteikti, atnešė 
mums. 

TAI BENT VYRAS! 

Klausimas: Gydausi dia
fragmos išvaržą valstybinėje 
ligoninėje. Patarė imti vieną per 
dieną dolerinę tabletę, kurias 
gaunu veltui ir valgau resto
ranuose, nes, žmonai pabėgus, 
nieko apie maistą nežinau, net 
vandens užsivirinti nemoku. Ką 
man daryti? 

Atsakymas: Tuojau bėgte 
bėk į Kriaučeliūnų globojamus 
montesorinius namelius. Ten 
išmoksi kaip kelnes užsimauti, 
kaip pieną išgerti, kaip vandenį 
užsivirinti... pajėgsi gyvybinius 
darbus neblogiau už žvirblį 
atlikti: jam irgi nereikia patelės 
pagalbos grūdus lesant. 

Kelias į sveikatą, Draugas 

BĖDA IŠMOKO 

Rašo World Press Revieui, kad 
Sovietų Sąjungoje beviltiška ką 
nors geresnio nusipirkti legaliu 
keliu, tai gudresni elgiasi 
pusiau legaliai: į vedybinį biurą 
užeina jaunas vyras su mergina 
ir užsiregistruoja, kad jie nori 
vestis. Paskiriama data, kada 
jie su liudininkais turi prisi
statyti ir vedybas apiforminti. 
Gauna leidimą iš tam tikrų ge
resnių krautuvių nusipirkti 
visko, ko reikia vestuvėms, net 
kaviaro. Nusiperka. Atėjus 
laikui, jie vėl pasirodo biure ir 
pareiškia, kad jiedu vienas apie 
kitą pakeitę nuomonę, vedybos 
neįvyks. Žinoma, kaviaro ir kitų 
gėrybių iš jų neatimsi. 

BAISUS NUSIKALTIMAS 

Little Park, Texas, miesto 
meras pasamdė šungaudį palai
diems šunims gaudyti. Šungau-
dis iškart norėjo pasirodyti, kad 
dirba sąžiningai, nepraleido iš 
akių nei vieno nepr i r i š to 
šunelio, bet po trijų savaičių jį 
meras atleido. Žmogus klausia 
kodėl? Pasirodo, jis nepažino 
mero buldogo ir pagavęs jį 
išlaikė visą parą, kol tas baisus 
nusikaltimas paaiškėjo. 

Balys Pavabalys 

NAUJAMETINIAI POSMAI 
PASAULIS NAUJAS, BET SENAS KRAUJAS 

Keliauk, žmogau, senu keliu! 
Naujam pasauly maža naujo: 
Vis po senam stiklus keliu, 
Bet vis pasigeriu iš naujo. 

Joks astronautas nepadės 
Man priartėti prie žvaigždės, 
Nes negaliu, nors ir geidžiu, 
Iškelti stiklo lig žvaigdžių. 

ŠIUOLAIKINIAI AR LAUKINIAI? 

Kas iš to, kad nauji metai, 
Jei seni ant kojų batai, 
Jei ir kojos vis trepsena 
Pupų Dėdės polką seną, 

Lyg nebūtų džiunglių šokių 
Ir jų muzikų visokių, 
Lyg lietuviai būt laukiniai, 
Lyg nebūtų šiuolaikiniai? 

Buvo laikai, kai dailininkai 
kurdami, piešdami paveikslus 
kankinosi, dabar atvirkščiai — 
žiūrovai žiūrėdami į paveikslus 
turi kankintis. 

Chicagos Lituanica šiemet triumfuoja! Rungtynės vartininkui 
buvo smagi:' jyilsis. 

SUVALGĖ VISAS 
LĖKŠTES 

Lemonto geg^inėn... atsilan
kė daugiau ka:p 500 žmonių, 
nes pagal mūs*; virėjas neliko 
nė vienos iš m;?irktų 500 lėkš
čių. Viską suvalgė. 

Romualdas, Draugas 

Aš niekad nesigailėjau, kad 
valgydamas ->ilaikiau ir su
valgiau mažisu 

Th mas Jefferson 

Las Vegas F deo restorano 
dur in inku i v i*na filmų 
žvaigždė, <WUi1nW raktus ir 50 
dol. banknot ; *k°-

— Būk atsargus su mano 
Rolls-Royce. 

- Jūs galitr uuti visai rami. 
— atsakė durininkas, — aš 
moku su tok ia i s mašinomis 
apsieiti. Savo d raže lygiai tokį 
Rolls-Royce ir ^ turiu. 

Zehdr.-~iavr'Kuner/Vienri» 

KARALIAI DU KART 
MIRŠTA 

Karalienės Elžbietos II dvi 
pusseserės — Ner issa ir 
Katberine — buvo paskelbtos 
kaip mirusios, viena 1940. kita 
1961 metais. Dabar paaiškėjo, 
kad abi protiniai nesveikos, ir 
pirmoji Earsvvood karališkoje 
ligoninėje mirė t ik pernai, 
sulaukusi 67 metų, o antroji, 60 
metų, dar ir šiandien gyvena. 

.,Skaistaus veido pašalpinis 
k lubas" — tai nėra pasi
šaipymas iš rimto reikalo, bet 
toks klubas Chicagoj 1913 
metais egzistavo ir vienam 
archyve atrastas jo blankas. 

Bolševizmas ir jo principais 
tvarkomas ūkis — nustipusi 
karvė. Alg. Čekuolis, Gimtasis 

kraštas 

IŠ ČEKU HUMORO 

Nemėgstu tuščių žodžių, 
tuščių galvų ir tuščių bonkų — 
bet blogiausia, kai viskas kar
tu susirenka. 

Jis kasė kitam duobę taip il
gai, kol pateko į ją... tas kitas. 

Kai kurie brangina tik tai, 
kas brangu. 

įstatymus mes arba gerbiame, 
arba apeiname. Aš irgi juos 
apeinu, bet su pagarba. 

Kai kurie žmonės pasiruošę 
visiškai užmiršti save. Ypač kai 
ieško nesėkmės priežasčių. 

Genialus — tai tas žmogus, 
kuris sugeba įtikinti žmoną, 
kad kailinis paltas ją sendina. 

Je igu sąžinė iš t ikrųjų 
graužtų, gatve vaikščiotų vieni 
skeletai. 

Vienas meteorologas padarė 
gerą karjerą Jis žinojo, iš kur 
vėjas pučia. 

Žmogus gyvenime turi dvi 
galimybes: mokytis, kad ką nors 
mokėtų, arba vadovauti žmo
nėms, ši ta mokantiems. 

Žymių autorių mintis cituoja, 
ne taip žinomų — panaudoia. 

Vertė R. Nastopka 
Šluota 

INŽINIERIAI 

Neseniai spaudoj skaitėm. 
kad kažkur Meksikoj buvo pas
tatytas naujas tiltas ir sureng
tas jo iškilmingas atidarymas. 
Kai vietos meras pasakė kalbą, 
perkirpo kaspiną ir visa svita 
užžengė ant tilto, tiltas svorio 
neatlaikė, ir visi sugriuvo į van
denį. Devyni žmonės buvo 
sužeisti, tarp jų ir meras. 

GERAS DAKTARAS 

Eufrozina klausia Kornelijos: 
— Gal žinai gerą daktarą? 
— Ž i n a u . R e k o m e n d u o j u 

savąjį. Trečius metus gydaus, ir 
liga nepablogėjo. 

* 
Kai vienai motinai reikėjo 

vežti dvynukes dukreles pas 
gydytoją, p a s i s i ū l ė padė t i 
kaimynė. Laukiamajam jos sė
dėjo tolokai viena nuo kitos. Po 
kurio laiko įėjo nauja klientė, 
pažiūrėjo į abi mergytes ir 
pasakė: 

— Nuostabu: abi mergytės 
viena į kitą labai panašios. 

— Nieko čia nuostabaus, kai 
jos abi yra to paties tėvo, — pri
dėjo kaimynė. 

Reader's Digest 

DŽIAUGIASI 
PRALAIMĖJĘ 

Kaip gerai, kad finalinėse fut
bolo (soccer) rungtynėse Ar
g e n t i n a p r i e š Vokiet i ją 
nelaimėjo pirmos vietos. Nepa
tenkintų demonstracijose prieš 
savo valstybinę komandą žuvo 
tik 6 argentiniečiai, o jei būtų 
Argentina laimėjusi, džiaugsmo 
manifestacijoj negyvų būtų 
buvę bent dešimt kartų dau
giau! Taip atsiliepia tie, kurie 
apie tai daugiau už mus žino. 

* 
Tuščios statinės ir apykvai

liai, kurie nori pasirodyti gud
rūs , d a u g i a u s i a s u k e l i a 
triukšmo. 

Plutarchas 

Šio miesto meras gudresnis ir atsargesnis; dar gudresni anie 
Dasilike 
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Dvi Graži os susitiko Kanadoje Landsbergiene iš Vilniaus. Kudukienė iš 
Clevelando. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
AMERIKOJE 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sekame ir stebime įvykins, 
tačiau dažnai nežinome kai 
kur ių įvykių raidos ar 
pr iežast ies . Pa ty rus , kad 
atvyksta Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis ir kad jis 
bus priimtas Amerikos pre
zidento Busho, tikėjomės, kad 
Landsbergio atvykimas į Wa-
shingtoną bus i šk i lmingai 
Amerikos lietuvių p a g e l t a s . 
Laukėme informacijos, kad 
au tobusa i s o rgan izuota i 
vyksime j Amerikos sostinę 
save pagarbą ir lojalumą pa
reikšti tam iškiliam lietuviui ir 
tuo pačiu padėkoti Bushui. Įsi
vaizdavau masines, draugiškas 
demonstracijas ir trispalvių 
mišką šalia Baltųjų rūmų. De
ja. Ir buvo graudu sekti žinias 
televizijoje, nesulaukiant net 
menkiausios užuominos apie 
Landsbergį, nors tai pirmas 
a t s i t ik imas , kad Amerikos 
prezidentas priima vienos iš 
laisvės siekiančių Baltijos vals
tybių galvą. Lietuvių kilmės 
žurnalisto Tomo Brazaičio dėka 
užtikusi Clevelando dienraštyje 
žinutę, kad Landsbergio su
tikime dalyvavo klevelandiečiai 
visuomenininkai, Gražina ir 
Raimundas Kudukiai, papra
šiau pokalbio spaudai. 

įdomu buvo patirti Landsber
gio priėmimo pas prezidentą is
torijos genezę. Raimundas Ku-
dukis. daugelį metų aktyvus 
respublikonų partijos veikėjas, 
priešrinkiminiu kampanijų va
dovas ir asmeniškas Busho pa
žįstamas dar iš tų laikų, kai jo 
nebuvo Batuosiuose rūmuose, 
mielai sutiko išaiškinti Lands
bergio atvykimo užkulisius. Kai 
rugsėjo mėnesį prezidentas 
iankėsi Clevelande paremti 
buvusio Clevelando mero ir di
delio lietuvių bičiulio Voino-
vičiaus kandidatūrą į Ohio vals
tijos gubernatorius. Raimundas 
Kudukis rado progą asmeniškai 
?u prezidentu pasikalbėti ir jam 
pasakyti, kad Landsbergis labai 
noris a tvykt i į Bal tuosius 
rūmus. Kudukis buvo nuste
bintas prezidento entuziazmu 
susitikti su tuo „didvyrišku 
l ie tuviu". Kadangi b ū t i n a 
suderinti audiencijos laiką, 
atsižvelgiant į Amerikos pre
zidento darbotvarkę, Bushas 
Kudukį supažindino su jį 
lydėjusiu nacionalinės saugumo 
tarnybos 'National Security 
Councili patarėju ir patarė jied
viem Landsbergio atvykimo 
reikalu ta r t i s ir pa la ikyt i 
kontaktą Prasidėjo Kudukio 
telefoniniai pasikalbėjimai su 
Valstybes departamento parei
gūnais Praėjo daug mėnesių. 
Jersų įlankos krize buvo viso 
aasaulio dėmesio centre, o 
Bushas išvyko j eile kelionių po 
Pietų Amerika, Meksiką, Persų 
įlanką, bet Kudukis nenuleido 
rankų, vesdamas pasitarimu* 
ištisus du mėnesius. Ir štai 

lapkričio 30 dienos rytą iš Vals
tybės departamento Kudukiui 
telefonu buvo pranešta, kad 
gruodžio 10 dieną Landsbergis 
galėsiąs pas imatyt i su 
Amerikos prezidentu, ir prašė, 
kad Landsbergis apie t a i 
praneštų sekančią dieną įvyk
siančioje Baltijos valstybių kon
ferencijoje. Ta pačia proga buvo 
pasakyta, kad prez identas 
mielai sutinkąs pasimatyti ir su 
kitų dviejų Baltijos valstybių 
prezidentais. Telefonu buvo 
pasiekta namuose Gražina 
Landsbergienė, kuri savo vyrai 
tą džiugią naujieną ir pranešė. 

Iš Kudukių lūpų įdomu buvo 
patirti, kad nereikėjo nepapras
tai daug pastangų Landsbergio 
audiencijai gauti, nei daug 
prašyti, nei maldauti. Atrodo, 
kad nebuvo konkrečiai rūpi
namasi to svarbaus projekto 
įgyvendinimu, nors daugelis 
asmenų kalbėjo apie jo reikšmę 
ir reikalingumą. 

Raimundas ir Gražina Ku
dukiai, artimai pažįstami su 
Gražina ir Vytautu Landsber
giais nuo jų viešnagės Ameriko
je pereitais metais ir pastovaus 
asmeniško kontakto, jo ir jį 
lydėjusios žmonos pasi t ikt i 
nuvyko į Kanadą. J ie gėrėjosi 
Kanados vyriausybės pagarba 
Landsbergiui, oficialia garbės 
palyda, televizijos ir spaudos 
reporterių dėmesiu. Vakare 
susitikę vie.'bučio kambaryje, 
Landsbergiai dalinosi savo įspū
džiais. Jie buvo nepaprastai 
sužavėti Kanados l ietuvių 
nuoširdumu, valdžios pareigūnų 
dėmesiu ir Anapilyje surengtu 
priėmimu. Gražinai Landsber
gienei ypatingą įspūdį padarė 
tautiniais drabužiais pasipuošę 
vaikučiai Anapilio šventovėje. 
Deja, atvykus i VVashingtoną, 
viskas praėjo beveik paslap
čia. 

Sekančią dieną po audiencijos 
pas prezidentą ir po priėmimo 
Lietuvos atstovybėje, Lands
bergis išskrido į Maskvą op
timistiškai nusiteikęs. Jau vien 
tas faktas , kad Bushas jį 
priėmė, jam teikia moralinę 
atsparą prieš Gorbačiovą. 

Nors privačiai Landsbergis 
pasakojo apie savo audienciją 
pas Bushą. sakydamas, kad 
Bushas pažadėjęs Lietuvai 
paramą, tik dėl tos paramos for
mos turįs tartis su savo pa
tarėjais, aš savo kompiuterio 
tinkle radau tikslų pranešimą 
apie Landsbergio pasikalbėjimą 
su reporteriu „šiaurės-vakarų 
Baltųjų rūmų" įvažiavime 
(North-West drivevvay of the 
White House?) Žemiau pokalbio 
vertimas: 

Landsbergio p r a n e š i m a s : 
Šios dienos pasimatymas su pre
zidentu George Bush man 
suteikė didelį pasi t ikėj imą 
Jungtinėmis Valstijomis. Šian
diena Lietuvos Resnublika v a 

įvai r ia is būdais K r e m l i a u s 
puolama, įskaitant ir grasi
nimus bei bauginimą. Mus gąs
dina ekonominėmis katastrofo
mis ir prieš mus galima kar ine 
akcija. Todėl mano šios dienos 
Baltuosiuose rūmuose vizito 
tikslas buvo paprašyti Ameriką 
kokios nors politinės apsaugos 
prieš Sovietų Sąjungą. Kadangi 
JAV nepr ipaž įs ta L ie tuvos 
aneksijos į Sovietų Sąjungą ir 
jos nepripažins, aš turiu pagrin
do t ikėti , kad. mums atsidūrus 
pavojuje, JAV imsis aktyvios 
politinės akcijos. 

R e p o r t e r i o k l a u s i m a s : Ko
kią apsaugą jums prezidentas 
Bushas pažadėjo? 

A t s a k y m a s : Prezidentas pa
žadėjo svarstyti įvairias galimy
bes, pasitaręs su savo patarėjais. 

K laus imas : Ko jūs iš prezi
dento Busho speci f in ia i 
pageidaujate? 

Atsakymas : Aš norėčiau, kad 
JAV padarytų kokį nors aiškų 
pareiškimą, a tsakant į Sovietų 
pretenzijas, kad jie turį suve
renines teises į Lietuvą. Kaip 
žinoma, 1920 metais Sovietų 
Sąjunga pasirašė su Lietuva 
sutartį, pagal kurią ji atsisako 
visiems laikams bet kokių pre
tenzijų į Lietuvos teritoriją. 
Taip pat yra puikiai žinoma. 
kad bet kokia agresija nesu
teikia teisės į teritoriją. 

K l a u s i m a s : Ar jūs vis dar te
belaikote Lietuvą okupuotu 
kraštu ir ją lyginate su Kuvvai-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Louis, IL 

CLASSIFIED GUIDE 

tu.' 
A t s a k y m a s : Lietuvos padėtį 

1940 metais mes lyginame su 
Kuvvaito 1990 metų padėtimi. 
Aš nenoriu linkėti Kuvvaitui 
penkių dešimtmečių laisvės 
laukimo, kaip mes iškentėjome. 

K l a u s i m a s : Ar jūs manote, 
kad mes dabar matome Sovietų 
Sąjungos subyrėjimą ir kad už 
keletos metų bus penkiolika 
suvereninių valstybių? 

A t s a k y m a s : Aš matau Sovie
tų Sąjungoje vykstančius pozi
tyvius įvykius. Juose m a t a u ne 
subyrėjimo ar žlugimo, bet. 
.,dekolonizavimcM procesą ir aš 
žiūriu į būsimą Sovietų Sąjungą 
kaip į tautų susigrupavimą 
(commonwealth). 

K l a u s i m a s : P e n k i o l i k o s 
tau tų? 

A t s a k y m a s : Ne specialiai 
penkiolikos tautų susigrupa
vimą. bet turbūt dvylikos. 

R e p o r t e r i s : Ačiū (šypsena). 
Linksmai Vytautas Landsber

gis užbaigė savo trumpą pokalbį 
su reporteriu. 

DEVYNIASDEŠIMTUOSIUS 
PALYDINT 

Toli nuo didžiųjų lietuviškų 
cen t rų sus ikū rus i a i mūsų 
kolonijai šie paskutiniai de
šimtmečio metai buvo ypač 
įdomūs ir jaudinantys. Kon
kretūs žingsniai nepriklauso
mybės a ts ta tyme mums ne tik 
priminė pareigą būti Lietuvos 
ambasadoriais, bet ir suteikė 
naujos energijos bei ryžto šiam 
darbui sąžiningai atlikti. 

Į visus mūsų centrinių vado
vybių raginimus atsiliepėme 
greitai ir efektyviai. Nuolatos 
palaikėme ryšius su mūsų ats
tovais federalinėje ir valstijos 
valdžioje, iš jų gaudami malo
nius laiškus, padrąsinimą. Nors 
aukščiausios krašto vadovybės 
politiniai ėjimai mus skaudžiai 
paliečia, bet mes tikime, kad 
Lie tuvos vadovai ta ip pat 
nepėsti ir sugebės kraštą išves
t i į pilną laisve. Visi trys 
valdybos nar ia i — Grybinas, 
Gavelis ir Gerčys. o tarp jų ir 
Vaitkienė, keliavo Washingto-
nan prisijungti prie masinių 
demonstracijų. Iš ten parsi
vežtas skaidres vėliau rodė na
muose pasilikusiems vasaros ge
gužinių metu . 

Taipjau laimė lėmė, kad gana 
didelė mūsų grupė turėjo progos 
susitikti su Lietuvos beisboli-
ninkų komanda ir stebėti juos 
žaidžiant Jerseyville miesto 
stadijone. k u r šalia viena kitos 
plevėsavo Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos. Rungtyse atsilankę re
porteriai kalbėjosi net su dviem 
mūsų atstovais. 

Netrukus po to Springfieldo 
Tarptautinių kontaktų įstaiga 
paprašė mus pagloboti ir apro
dyti St. Louis įžymybes septy
niems Jonavos ..Azoto" tech
ninės vadovybes atstovams, 
besilankantiems šioje šalyje. Tai 
buvo jauni profesionalai, labai 
malonūs, bet nenorį „išduoti" 
savo kelionės tikslo. Nors jie 
lankėsi ir kituose Illinois vals
tijos miestuose, bet apie juos 
mūsų spaudoje skaityti neteko. 

I Lietuvos krepšininkų su St. 
Louis u-to Biilikens komandos 
rungtynes sugužėjo ir vėl gau
sus b ū r y s tautiečių. Nors 
lietuvių skaičius galima būtu 
palyginti su lašu jūroje, tačiau 

Zigmas ir Virginija Grybinai ir Marija Laučienė su Lietuvos beisbolininkais 
Jerseyville. 111. 

savo ba ŝo stygomis jie buvo tais 
mūsų krepšininkų pagelbinin-
kais, kurių jie ir nesitikėjo čia 
prie Mississippi turėti. Nuošir
dūs poka'biai su sportininkų 
vadovybe pertraukų metu ir po 
rungtyn-ų , a t rodė, niekad 
nesibaigs. Mūsiškiai amerikie
čių komandai pra!aimėjo,nes 
dar nebuvo įpratę žaisti vietiniu 
stiliumi, kuris yra gana grubus. 
Džiaugėmės matydami mūsiš
kių labai jau darnų susižaidimą, 
kolektyvo dvasią ir santūrumą. 

Kalėdų laikotarpis ir vėl 
įgalino mus susirūpinti savos 
tautos reprezentavimu. Tary
tum etatiniai, Mėta ir Kristupas 
Kikučiai vėl papuošė šiaudinu
kais eglutę Collinsville miesto 
bibliotekoje. Jie tą atlieka su 
meile ir lietuvišku kruopštumu 
jau kelinti metai. Negana to, 
Mėta, pasitelkusi Zigmą ir 
Virginiją Grybinus, iškepė Oak 
Lawn liuteronų kunigo Juoza-
paičio „įmaišytus" pyragus St. 
Louis Concordia seminarijoje, 
suruošdami lietuviškų drožinių 
parodą ir papuošdami šiaudinu
kais lietuvišką eglutę. Parodas 
ruošė geras pustuzinis kitų tau
tybių, tačiau lankytojų dėmesys 
nukrypo daugiausia į mūsąja. 
Čia pat buvo pasirodymai gies
mėmis ir dainomis. Gausiai 
susirinkę prie savo eglutės 
lietuviai, akordeonui padedant, 
nuoširdžiai ir skambiai sudai
navo mūsų širdžiai mielas 
dainas. Gera buvo stebėti švy
t inč ius dainuojančiųjų vei
dus, o dar geriau buvo sekti 
nuostaba išrašytas klausytojų 
išraiškas. 

Nekalto Prasidėjimo parapija 
ir vėl sukvietė parapiečius ir jų 
draugus į malonų kalėdinį 
pabuvojimą — Kūčias. Nors tai 
ne visai lietuviškos Kūčios, bet 
visi jų kasmet laukia, o Marija 
Vaitkienė, Elena Stančienė ir 
Agota Tiškuvienė niekad neat
sisako jas mums suruošti, žino
ma, su kun. Balčiūno finansine 
ir dvasine paspirtimi. 

Tradicinis Rudens festivalis, 
kurio metu stengiamės sukelti 
lėšas apylinkės veikimui ir kitų 
lietuviškų institucijų paramai, 
ypač gerai pavyko. Čia giliausia 
padėka tenka visiems, tiek toms 
pačioms metai po metų šeimi
ninkėms, tiek salės plovėjams ir 
puošėjams, tiek nuolatiniams 
fantų aukotojams, tiek gausiai 
atsilankantiems tautiečiams, 
bei jų draugams. Surinktas 
pelnas įgalina apylinkės val
dybą atlikti visus bendruome
ninius įsipareigojimus finansiš
kai. Antanas Stančius, ilgame
t i s BALFo skyr iaus pir
mininkas, pravedė metinį aukų 
rinkimo vajų. 

Jau beveik dveji metai, kai 
Chicagos Midway Inn patalpose 
buvo mirtinai sužeistas mūsų 
apylinkės nuoširdus darbuo
tojas, geradaris ir visų didelis 
draugtas Andrius Vaitkus. 
Neseniai Chicagoje teismas 
nuteisė jo žudiką Jimmie King 
60 metų kalėjimo. Seimą ir mes 
visi Andriaus netekome am
žiams... 

Zigmas Grybinas 
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Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate artoa,norite būt: 
Rimo Stankaus Kitjentais Nuosa
vybės įkainavimas n a m o k a m a i . 

H MIS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba gal 'e PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ "n:este ir pr e~resčioose Sąž-
nmgai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
3ELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MIS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaskl. Chicago. IL 60629 
(312) 767-6655 

I ietuviams žinomas ir patikimas vardaS 

LT3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skamb in t i : 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 

FOR RENT 

„Draugui" trūksta kai kurių ,,Aidai' žurnalo 
numerių sudaryti pilną komplektą įrišimui. Kas turi
te, malonėkite pranešti: „Draugas", 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629 arba tel : 312-585-9500 
prašyti Džiugą. Išlaidas apmokėsime. 

1971 
1972 
1973 
1974 
1983 

6 
10 
5,6,7.8,9,10 
1,2,3,4,5,6,10 
1.2 

1962 
1963 
1967 
1968 
1970 

7 
1,6 
1 
5 
1.5 

DĖMESIO! 

Vidmantas Garlauskas. Audrius 
Plioplys. Sigute Plioplienė ir kiti entu
ziastai kuna Naują Ansambli. Kvie
čiame visus norinčius Šokti Mokysimės 
paprastų folklorinių ir tautinių šokių, 
šoksim ne tik savo malonumui; bus ir 
pasirodymų, ir bendrų vakarų jaukioje 
klubo atmosferoje Dalyvių amžius 
neriboiamas. nors daugelis — tarp 25 
ir 40 metų Kviečiame ir tuos. kurie norė
tų groti 

Ansamblio Staigismaats Susirin
kimas bus sausio 6 d . sekmadieni 3 v. 
p p ..Seklyčioje' Jei norėtumėte dau
giau informacijos, kreipkitės pas Sigu
tę Pllopllsns — ta i . (312) 239-0780, 
arba pas VMmantą Gariauską (312) 
M7-1140(ext 305) 

Šnypščia kaip žaltys, pieno ne
gėręs. Lietuvių priežodis 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasir inktus reik
mėms ypatingai progai Pi lnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta p i rmadien į ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad. i r treciad susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Š imai t is , Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tai. 436-7878 

I š n u o m o j a m a s m i e g . k a m b . s u 
v i r t uvės pr iv i leg i ja . J e i r e i ka l i nga 
— ir ga ražas . 

T e l . 3 1 2 - 9 2 5 - 7 6 1 2 

A p t . fo r r o n t . 5 r m s , 2 b e d r m s . 
hea ted , re f r ig . , stove inc ld . A d u l t s . 
P r i c e $ 4 3 5 m o . 

C a l l : 3 1 2 - 5 8 2 - 1 0 1 8 

Arti . .Seklyčios" išnuomojamas 3 
kamb. , 1 mieg . butas su š i luma, 
šaldytuvu, virykla ir k i l imu. $3C0 
Į m a n . -f . .security depostt" . T e l . 
3 1 2 - 7 7 6 - 4 3 7 1 . 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS — ~f 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis [ Hermis Deckys 

Tai. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 
Trfk 7922 S. Pulaski Rd. 
dL\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer.J: 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELP W A N T E D 

Reikal ingas pagalbin inkas prie 
statybos darbų . Pastovus darbas. 
K re i p t i s : a n g l i š k a i t a i . 
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. 

DISTRIBUTORS 
WarKed for eastern Europe. consumer 
and industrial produets Jom Interna
tional Netvvor-k. 

Write: 
A.C.E. 

P.O. Box 34631 
Chicago, IL 60634-0631 

R A G I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 d ienas savaitėje. Dide
lis pasir inkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gamin to maisto — 

Cater ing 
6 2 1 6 S. Archer Ava. 

C h i c a g o , IL 60638 
T e l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 6 9 St. 
T e l . 7 7 6 - 1 4 8 6 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

P a r d u o d a • Ta iso • Priedai 
ir R e i k m e n y s 
V i rš 7 5 metų 

pa t i k imas patarnav imas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • C A L C U L A T O R S 
5 8 1 0 8 . Pu lask l R d . 

P h o n e ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymą: Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
p o s . I š v a l o m e užs ik imšus ius 
vamzdžius 
BEN S E R A P I N A S 636-2960 

V A L O M E 
KILIMUS. B A L D U S , 

GRINDIS IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 8 8 

»w 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
V y t a u t a s Taras 



LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

„Pilietinis karas Sov. Sąjun
goje?" Tokias antraštes užrašė 
bulevarinė Vokietijos spauda po 
Edv. Ševardnadzės atsistatydi
nimo. Dar toliau nuėjo libera
linis Miuncheno dienraš t is 
„Sueddeutsche Zeitung" gruo
džio 22 d. pirmame psl. atspaus
dindamas aukščiausiosios tary
bos atstovo Vitalio Čelyševo 
kvietimą ( o gal daugiau prašy
mą?) lietuvius, latvius ir estus 
grįžti į kongresą, savo balsą 
metant ant demokratinės pusės 
svarstyklių. 

Daug kas pasikeis Sov. Sąjun
goje gal net po kelių dienų ir 
savaičių, tačiau kiek plačiau 
nušviesiu E. Ševardnadzės pasi
traukimą, kadangi vokiška 
spauda su jo pasitraukimu pa
lietė kartu ir Pabaltijo klau
simą. 

Tiesa, kiek anksčiau laikraš
čiai minėjo NATO nutarimą, 
ragindama Lietuvą, Latviją ir 
Estiją kitom priemonėm, gal ra
mesniu keliu siekti apsispren
dimo teisių ir netrukdyti Gorba-
čioviui reformų politikos. Su 
NATO pranešimu didesni dien
raščiai išspausdino taip pat 
Pabaltijo žemėlapį. Gruodžio 22 
d. buvo vien tik Lietuvos 
žemėlapis rašant, kad Klaipė
doje pradėjo patruliuoti rau

donosios armijos karinė polici
ja, t ik r indama jaunuolių doku
mentus (įtariamų asmenų), grei
čiausiai ieškodama kariuome
nės dezertyrų. Rašoma, kad 
prieš tokią sauvalią griežtai už
protestavo Lietuvos vyriausybė. 
Taip pat pranešama, kad Ko
penhagoje įsteigta Pabaltijo 
informacinė įstaiga. 

Tačiau grįžkime prie Edv. Še
vardnadzės. Dar tą patį vakarą 
po Sov. Sąjungos užs. reik. min. 
pasitraukimo,Vokietijos antras 
kanalas specialioje laidoje skir
toje gruzinui , beveik penkias 
min. paskyrė Lietuvai, parody
damas Kaune užmušto jauno lie
tuvio kar io laidotuves. Komen
tatorius sakė, kad tai buvo de
monstracija prieš okupantą ir jo 
raudonąją armiją, kadangi prie 
šakyje žygiavo „naujai atkuria
mos Lietuvos kariuomenės ats
tovai". Taip, tai buvo žvalūs, 
aukšti šauliai, alyvinės spalvos 
karių uniforma, nešantys žalią 
vėliavą, tačiau beginkliai. 

Iš Kauno vokietis televizijos 
reporteris tuoj pat perkėlė į 
Lietuvos „Haupstadt — sostinę" 
Vilnių, parodydamas lietuvių 
demonstraciją prie raudonosios 
armijos kareivinių, metant lie
tuviams naujokams karinius 
šaukimus. Po kelių minučių 

atidaromi vartai, paleidžiami 
vandens purkštuvai, tuojau iš
bėga raudonarmiečiai, mušdami 
demonstrantus, gulinčius spar
dydami kojomis. Matomos mūsų 
trispalvės. 

Vokiečio išvada — raudonoji 
armija, KGB parodo, kieno ran
kose yra Sov. Sąjungos vyriau
sybė ir potvarkiai. Ševerdnadzė 
negali toli „eiti", be kariuo
menės žinios. 

Prie tokių raudonosios armi
jos „stulpų", atstovaudamas 
„Sojus" grupę aukščiausioje ta
ryboje (kalbama, kad j i turi 430 
narių) ir turėdamas labai daug 
įtakos yra Viktoras Alksninis, 
kurį vokiečiai pradžioje vadino 
lietuviu. 

Jis džiaugėsi E. Ševardnadzės 
pasitraukimu, pavadindamas 
gruziną reakcionierium. 

Pasirodo, kad latvio senelis 
Stalino laikotarpyje buvo kari
nio oro laivyno viršininkas, 
tačiau Stalinas jį sušaudė. Vik
toras Alksninis yra Rygos Inži
nerijos aukštosios mokyklos lėk
tuvų statybos docentas ir jo 
senelio vardu dabar pavadinta 
ši mokykla. 

Vokiečiai labai dažnai neski
ria lietuvių nuo latvių. Prieš 
keletą mėnesių viename laik
raštyje teko skaityti JAV tau
tybių sudėtį, priskiriant 884 
tūkst. lietuvių skaičių... lat
viams! 

Gruodžio 22 d. Frankfurto ra
dijo Maskva korespondentas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. sausio mėn. 5 d. 

JAV LIETUVIŲ B E N D R U O M E N Ė S KRAŠTO VALDYBA 
L I T H U A N I A N - A M E R I C A N COMMUNITY, INC. 

2713 West 71 st St. • Chicago IL 60629 • (312) 436-0197 • FAX (312) 436-6909 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
JAV LB K R A Š T O V A L D Y B O S T O L I M E S N I E M S L I E T U V O S LAISVĖS 

S A U G O J I M O D A R B A M S REMTI 

3C dol. (Tęsinys) 

Markus, Melrose Park, IL; C. Masaitis, Thompson, CT; A. Masilionis, Ridgevvood, NY; B. Masiokas, 
Aurora, CO; J. Matulaitis, Hillcrest, NY; E. Matulis-Myers, Springfield, VA; S. G. Milai, IL; S. Misevičius, 
Prompton, PA; N. Mockuvienė, Yucaipa, CA; M. Montrimas, VVaukegan, IL; L. Montville-Tabbert, N. 
Olmsted, OH; L. Morkūnas, Chicago, IL; V. G. Musoniai, Oak Lawn, IL; M. Noreika, Putnam, CT; F. N. 
Novak, IL; S. CHikrut, IL; V. Padvarietis, Richmond Hill, NY; C. Paukštis, Ludington, MI; V. Pažiūra, 
Agoura, CA; A. S. Petrauskai, Capitola, CA; E. Pikelis, Chicago, IL; E. Povilionis, Hartford, CT; J. 
Prunskis, Chicago, IL; J. Raštikis, Dayton, OH; V. Raugas, Hazlet, NJ; R. K. Ražauskai, Dearbom 
Heights, MI; A. Regis, Chicago, IL; G. V. Rėklaičiai, West Lafayette, IN; P. H. Sapalai, Lemont, IL; H. L 
Satinskai, Syosset, NY; E. Scarblis, jr., IL; M. Šeduikis, Chicago, IL; V. Šimkienė, Chicago, IL; P. 
Skikūnas, Miami, FL; F. Sliteris, IL; P. Šliteris, VVaukegan, IL; Špokų šeima, IL; J. Štokas, Cranford, NJ; 
V. Stuogis, Evanston, IL; S. Taučytė, IL; S. Taucytė, VVaukegan, IL; J. Triukas, IL; J. Vasinkevičius, 
Chicago, IL; B. Venckus. Los Angeles, CA; E. Vilkas, Valencia, CA; G. Viskantienė, Chicago, IL; D. L. 

Yocom, VVaukegan, IL. 
20 dol. T. K. Adomavičiai, MA; A. Aištienė, Temple Hills, MD; D. I. Anuiiai, Troy, MI; A. Baltrušaitis, 
Chicago, IL; L. J. Baniai, Brockton, MA; S. V. Bartuškai, Chicago, IL; T. Beržinis, Cicero, IL; M. Brakas, 
Jamaica, NY; S. Bučmys, Dayton, OH; K. čėsna, MA; G. Danahr, MA; D. Domarkas, Chicago, IL; Z. 
Dučmanas, VVickliffe, OH; S. Dūda, Los Angeles, CA; O. Elertienė, Chicago, IL; M. Gestautas, Justice, IL; 
J. Gramas, Oak Lavvn, IL; M. Grazdys, Bay Village, OH; L. Gudelienė, Cos Cob, CT; J. Hasselberg, 
Yonkers, NY; L. Jankauskaitė, Brooklyn, NY; S. Jelionienė, Darien, IL; P. Juodaitis, MA; B. L. Juškai, 
Kenosha, WI; A. Kairelis, Algonquin, IL; V. I. Kilius, Valley Stream NY; L. K. Kizlauskai, W. 
Bloomfield, MI; B. Kuodis, Arlington, MA; C. Lapinskas, VVorcester, MA; J. S. Latviai, Chicago, IL; J. 
Laurinaitis, Chicago, IL; P. S. Leipai, Chicago, IL; J. Lekys, Alma, IL; A. Luneckas, Chicago Ridge, IL; 
M. Matulevičienė, MA; O Matusaitienė, MA; J. Merkys, Chicago, IL; J. P. Mikšiai, MA; K. Milkovaitis, 
Yorba Linda, CA; L. Nalivaika, MA; M. Norkūnas, Dorchester, MA; N. Norris, Chicago, IL; P. 
Oknicicas, Cicero, IL; E. Pakštienė, Chicago, IL; I. Parulienė, MA; M. Pauliukonis, VVorcester, MA; V. 
Pocius, Groton, MA; J. Prakapas, Bakersfield, CA; P. L. Prevai, Baltimore, MD; K. Pūdys, Omaha, NE; 
P. E. Račkauskai, Dorchester, MA; V. Ramanauskas, Chicago, IL; E. I. Rydeliai, Euclid, OH; J. Sabaitis, 
Scranton, PA; M. Salucka, Rockford, IL; J. N. Semai, Chicago, IL; K. Šeštokas, Rahvvay, NJ; V. Silenas, 
Euclid, OH; P. Spakauskas, E. Hartford, CT; V. Stašaitis, Nevvington, CT; J. Steinys, MA; E. Susmaras, 
Chicago, IL; J. Tamašauskas, MA; J. Taraila, MA; A. A. Tuskeniai, Chicago, IL; A. O. Vageliai, 
VVorcester, MA; S. Vaišvila, Chicago, IL; Valinskai, MA; A. Vasiliauskas, Columbus, OH; A. 
Venslauskienė, MA; A. Verikas, Racine, WI; A. M. Vydai, Brewer, ME; R. A. Zorskai, University 
Heights, OH. 
16.07 dol. H. Bitėnas, Elizabeth, NJ. 
15 dol. V. T. Belauskai, Elmont, NY; K. Bradūnas, Chicago, IL; E. Janulis, Cleveland, OH; P. Jarackas, 
Livonia, MI; V. Kundrotienė, Pigeon, MI; S. Maciejauskas, Euclid, OH; B. Motušienė, Cicero, IL; P. 
Narutis, VVestchester, IL; A. Olson, IL; A. E. Pauzuoliai, Chicago, IL; J. Poškus, Rochester, NY; R. 
Rudaitienė, Oak Lavvn, IL; V. Urbonas, Chicago, IL; G. Valiulis, VVaterbury, CT. 
12.50 dol. L. A. Baltušis, Minocqua, WI. 
10 dol. E. Alavošius, MA; V. Alytienė, MA; A. Balilonis, Philadelphia, PA; C. Baltramaitis, VVillovv 
Springs, IL; A. Balys, Chicago, IL; A. Bartuškienė, VVilloughby Hills.OH; A. Barzdukas, Falls Church, 
VA; B. Baublys, Chicago, IL; A. N. Beckertgis, Sheboygan, WI; J. E. Bubnys, Hamilton, ONT; Z. J. 
Bungarda, Olando, FL; O. E. Caroglavian, Rockville, MD; A. Chapas, IL; E. Čibiras, Dayton, OH; A. 
Dabnla, MA; B. Daukantas, St. Pctersburg, FL; V. Dėdinienė, MA; A. Didžiulis, Brigantine, NJ; E. V. 
Franz, Falls Church, VA; P. Gailiūnienė, MA; V. Gamziukicnė, Buffalo, NY; G. Gaška, Euclid, OH; B 
Gedvilienė, YVillovvick, OH; S. Gimbutas, VVilmington, DE; V. Grybauskas, Brockton, MA; A. 
Jakubauskas, MA; B. Janušauskas, VVest Hartford, CT; A. Juodvalkis, Lemont, IL; J. Kapčius, Daytona 
Beach, FL; V. Kelog, MA; O. Keršytč, MA; J. Kevett, Toms River, NJ; N. von Kiparski, Montville, OH; P. 
Klimavičienė. MA; A. Končius, Livonia, MI; R. Kondratienė, Richmond Hill, NY; O. Kreivėnienė, 
Media, PA; B. Krokys, Philadelphia, PA; M. Krutkevičius, Cicero, IL; Leonavičius, MA; V. Levickas, 
Crovvnsville, MD; A. I. Makauskas, Chicago, IL;V. Malakas, VVallington, NJ; Marcinkevičiai, MA; 
Markevišiai, MA; P. Matiukas, Chicago, IL; A. Memenienė, Chicago, IL; E. Meilus, MA; V. 
Menkeliūnas, MA; O. Mieželienė, Sun City, AZ; J. Miliauskienė, MA; J. Molis, MA; J. L. Morris, RolUng 
Meadovvs, IL; R. J. Palubeckai, MA; V. Pavilčius, Chicago, IL; J. Pipiras, MA; A. Rašiukaitis, MA; J. 
Ratnikas. Sunny Hills, FL; P. M. Ruikia, Garden Homes, IL; V. Rudkis, VVhite Plains, NY; V. V. Sauliai, 
Evergreen Park, IL; č. Savickas, MA; P. Savulis, MA; P. J. Shaprai, MA; A Skrabis, Grand Rapids, MI; 
O. Shmienė, MA; dr. A. Šmulkštys, Gibbstovvn, NJ; J. F. Spirauskai, MA; L. Tarvydas, Edina, MD; G 
Tonas, Pittsburgh, PA; H. Ulrichas, MA; K. Vaičeliūnas, Cleveland, OH; Vaškeliai, MA; J. Viktažentis, 
MA; J. Vidūnas, MA; E. 2iurys, VVethersfield, CT. 
7 dol. N. N. 

5 dol. P. Antakauskienė, MA; V. Bačanskas, Baltimore, MD; M. Braškienė, MA; A. Cejauskas, Omaha 
NE; M. Dabrilienė, MA; A. Jakniunaitė, MA; L. Jakubauskas, MA; F. Juškienė, MA; M. Galvanauskas 
VVest Chicago, IL; S. Gedvilienė : a.a. J. Minelgos atminimui, Chicago, IL; G. Gobis, Amsterdam, NY; A 
Grigalauskas, MA; O. Kildišienė, MA; Kochanauskienė, MA; V. Matulionis, Cleveland Heights, OH; M 
Naruševičius, Paterson, NJ; E. Ovven, Philadelphia, PA; K. Palubinskas, Euclid, OH; M. Rasimas, IL G 
Reaman, Chevy Chase, MD; H. Roemelmeyer, VVashington, DC; J. Spirauskienė, MA. 
3 dol. N.N.: A. Norkevičiene, MA. 
2 dol. G. Bilkci, New York, NY; T. Kalvaitis, Geneva, OH; N.N. 
1 dol. J. Antaneti, Philadelphia, PA; N. N.; V. Paliulis, Gansevoort, NY. Kostas Dočkus 

Valdybos iždininkas 

„Medaus" ansamblio •>< avas Arvydas Vilčinskas ir sunūs koncerto metu. 
Nuotr. A. Zidžiūno 

pranešė , kad pas gruziną 
pasirodė tėvynės kraujas, ste
bint Gruzijos laisves siekius. 
Spauda taip pat pirmame psl. 
įdėjo Latvijos užs. re ikalų 
min. Janio Jurkaus pareiškimą. 
kad Ševardnadzės pasitraukime 
Pabaltijo valstybės neteko dide
lio rėmėjo jų kovoje dėl nepri
klausomybės. Taip pat tas yra 
kartu pradžia Sov. Sąjungos pa
baigos. 

AUGA SKOLOS 

I l l inois valstijos bona is 
užtrauktos paskolos beveik 
padvigubėjo per 10 metų. Dabar 
kiekvienas Illinois gyventojas 
turėtų sumokėti 900 dol., kad 
galima būtų užmokėti valstijos 
paskolas ir palūkanas. Tos 
skolos pasiekė arti 9.929 bili
jonų. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Putnam, Conn. 

SĖKMINGAS BALFO 
V A J U S 

Maža lietuvių kolonija Put-
name yra gana dosni visiems 
lietuviškiems reikalams. Balfo 
įgaliotinio dr. J. Kriaučiūno 
pravestas Balfo darbams remti 
vajus, vykęs lapkričio-gruodžio 
mėnesiais, sutelkė 585 dolerius. 
Aukotojų buvo 21. Suaukota 
suma pasiųsta Balfo centrui. 
Ačiū aukotojams. 

J u o z a s Kriaučiūnas 

Chicagoje pabaigoje gruodžio 
mėnesio gazolino kainos jau 
buvo nukritusios apie 9 et. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

EDUARDAS PIKELIS 
Baigęs teisės mokslus Lietuvoje. Gyveno Čikagoje. 

Amerikoje išgyveno 42 metus. Iškeliavo Amžinybėn 1990 
gruodžio 27 d. po i lgos ir sunkios ligos, sulaukęs 82 metų. 

Po privačių šermenų buvo palaidotas gruodžio 29 d. Lietu
vių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, giminėms ir drau
gams, atėjusiems palydėti velionį į paskutinę poilsio vieta, 
ir laidotuvių direktoriui p. Geraldui Daimidui. gražiai suor
ganizavusiam laidotuves. 

Lieka nusiminę ir prislėgti: žmona Viktorija, dukterys 
Silvija, Aldona ir Milda su vyru Liudu Volodka ir vaikais — 

Alina, Karina, Daina ir Aru. Amerikoje liko krikšto dukra 
Nijolė Gierštikienė su vyru Raimundu ir vaikais — Rasa ir 
Linu, pusseserės Anastazija Riškienė ir Stasė Ledford su 
šeima; Kanadoje pusbrolis Juozas Pikelis, pusseserės Ada 
Lemežytė. Valė Butt inger su šeima ir giminės Lietuvoj. 

P i n i g i n e s a u k o s b u s perduotos l i e t u v i š k o m s 
organizacijoms. 

Ilsėkis ramybėje, mie las Eduardai, toli nuo savo 
numylėtos Lietuvos. 

Nuliūdusi ž m o n a Viktori ja ir š e ima . 

A.tA. 
VYTAUTUI SEREIKAI 

mirus, liūdinčiai žmonai ERNAI, sūnui ALGIUI, bro
liui dr. STASIUI su šeimomis, giminėms ir ar
timiesiem- re iškiame giliausią užuojautą. 

Draugai telšiškiai: 
L. Balt'ušaitienė Z. ir K. Petreikiai 
K. ir V. Čepaičiai 
A. ir G. Dzirvonai 
Z. ir S Dabroiuski 
A. ir B Kremeriai 
P. ir D. Mieliuliai 
D. ir A Misiuliai 

E. ir R. Slapšiai 
I. Smieliauskienė 
A. Smilga 
J. Tamošauskienė 
L. ir E. Valančiai 
S. ir Z. Zilevičiai 

A.tA. 
POVILAS S. ČEČKUS 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. sausio 
mėn. 2 d., Annapolis ligoninėje, po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Povilas S. Čečkus, sulaukęs 78 m. amžiaus. Velionis gyveno 
Dearborn Heights, Michigan. 

Priklausė Tautos Fondui, Balfo 76-tam skyriui, Fronto 
bičiuliams, Amerikos Lietuvių architektų ir inžinierių 
sąjungos Detroito skyriui. Lietuvoje priklausė ateitininkams. 

Giliam nuliūdime liko žmona Birutė J. Šaulytė-Čeckiene, 
Lietuvoje sesuo Ona Juškienė ir daug kitų giminių Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

Velionio kūnas pašarvotas Harris laidotuvių namuose, 
15451 Farmington Road, Livonia, Michigan. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį sausio mėn. 5 d. Po atsisveikinimo laidotuvių 
namuose ir po šv. Mišių 10:00 vai Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
velionis bus palaidotas Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuliūdusi ž m o n a . 

Laidotuvių direktore Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 
313-554-1275. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

T R Y S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

4 3 4 8 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

į L I E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kandien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos la idos iš WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs. IL. 60480 

I>i (708) 839-2511. Tel-FAX ta* pats 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral H o m e 
2533 U e s t 71 st Street 

Chicago. Illinois 60629 
H312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palo* Hills. Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus Funeral H o m e 
1410 South 50th A v e n u e 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral H o m e 
1446 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

A N T H O N Y B. PETKUS 
D O N A L D A. PETKUS 

D O N A L D M. P E T K U S 
LAVVRENCE C. G A S U N A S 

v 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. sausio mėn. 5 d. 

x Stasys Kašauskas, rašy
tojas ir Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos deputatas, dalyvaus 
ir kalbės Korp! Neo-Lithuania 
rengiamoje profesijų konfe
rencijoje, kuri bus Olimpia 
Ocomomovvoc sausio 18-20 die
nomis. Visi kviečiami dalvauti. 

x A. a. inž. Paulius S. Ceč-
kus-Čečkauskas po ilgos ligos 
mirė sausio 2 d. Annapolio 
ligoninėje. Gyveno Dearborn 
Heights Detroite. Velionis buvo 
kilęs iš Stakių. Šimkaičių valsč., 
Raseinių apskrities. Mokėsi 
Kauno Aukštojoje technikos 
mokykloje ir Vy tau to D. 
universiteto technikos fakul
tete. Amerikoje ilgai dirbo For
do fabrike kaip inžinierius, kol 
išėjo į pensiją. Priklausė dau
geliui patriotinių draugijų, buvo 
„Draugo" nuoširdus rėmėjas. 
Nuliūdime liko žmona Birutė 
Šaulytė-Čečkienė ir iš didelės 
šeimos Lietuvoje liko viena 
sesuo. Daug giminių Lietuvoje 
ir Amerikoje. Laidojamas šį šeš
tadienį iš Dievo Apvaizdos 
parapijos Holy Sepulchre 
kapinėse. 

x Lietuvių Katalikų reli 
ginės šalpos ir Lietuvių Infor
macijos centro „Žinios'" pasiekė 
redakciją ir duoda informacijų 
apie veiklą Lietuvoje. įvairiuose 
miestuose ir lietuvių gyvenvie
tėse Amerikoje. Taip pat smul
kiai praneša apie pagalbą Lietu
vai knygomis ir vaistais. 

x Praleiskite Velykų šven
tes Lietuvoje! Kelionė įvyks: 
kovo 25 d.: 14 dienų Lietuvoje, 
2 naktys Kopenhagoje. Kaina: 
iš Čikagos - $1.795, iš New 
Yorko — $1.645. American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western, Chicago , IL 
60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 
x Vyr. Lietuvių Centre Chi-

cagoje išnuomojamas kamba 
rys su pilnu aptarnavimu vy
resnio amžiaus žmogui. Kreip
tis: 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL, tel. 312-476-2655. 

'ski 
x Krištanavičiaus Fondas 

padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant, mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 
x JUOZAS BACEVIČIUS, 

namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x Dėmesio video aparatų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinama kaina galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į I V U-
Matic. Beta, VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi fora-
tus. Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus i video juostas. 
Mūsų adresas INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 

IL 60609. tel. (312) 297-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

'sk) 

x Lietuvos Vyčių, Viduri
nės Amerikos apskritis, prisi
mins Lietuvos Nepriklausomy
be metinėj „Memoriesof Lithu-
ania" puotoj, kuri vasario 3 d. 
bus Martiniąue puotų salėje 
Evergreen Parke. Puotai vado
vauja Evelyna Oželienė. kuri in
formuoja tel. 312-254-7553. 

x Lietuviai pranciškonai iš 
Kennebunkporto atsiuntė stam
bią auką su linkėjimais. Norime 
prisidėti šiek tiek prie fondo 
..Dovana Lietuvai". siųsdami 
čekį 5000 dol. Žinoma, kad visur 
yra nepaprastai daug išlaidų. 
ypač šiais laikais. Melsimės. 
kad Dievas Jums suteiktų iš
tvermės ir stiprybės ir toliau 
darbuot i s Lietuvos gerovės 
reikalais ir jos visiškos laisvės 
atgavimui ir atstatymui". LB 
krašto valdyba labai dėkinga. 

x Richard J. Daley College 
praneša, kad ketvirtadienį, va
sario 14 d. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. p p . bus paskaitos įmonių 
vadovams ir prižiūrėtojams 
(Manager ir Supervisor). Regist
ruotis reikia iš anksto. 

x „Ūkininko patarėjas", 
Lietuvos laikraštis, sveikina 
savo kolegą „Draugą" Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. 

x Saulius Stoma Lietuvos 
Ž u r n a l i s t ų vardu sve ik ina 
„Draugo" redakciją šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų proga. 

x Patikslinimas. Dr. Elenos 
Repšienės naujas adresas yra 
9725 So. Karlov Ave.. Apt. 104, 
Oak Lawn, IL 604531 ne 60463). 

x Danutė Novickienė, Be-
verly Shores, Ind.. švenčių pro
ga atsiuntė ..Draugui" 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Galima užsisakyti laik
raštį „Literatūra ir Menas" 
bei žurnalą ..Švyturys" iš Lie
tuvos. Kreiptis į tų leidinių 
atstovą Kanadoje ir JAV. L. 
Stankevičių, 1053 Cr. Alba-
nel, Duvernay, Lavai, Que. 
Canada H7G 4K7. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Darbo vai . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v.. 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 1C 
v.r . - l v. p.p. Pirmad. ir antrd 

x Dr. A. S. Kozica, VVorces-
ter, Mass., dr. A. Strikas, La 
Grange. 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Romas Nelsas, Fullerton. 
Cal . . ..Draugo*' garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą viene
riems metams, pridėjo ir 50 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Dr. Alina Domanskis, Pa
los Park. 111.. už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 35 
dol. po 30 dol. — Viktoras 
Gražulis. Toronto. Kanada. 
Rožė Janovvska, Norristown. 
Pa.. Sisters of the Immaculate 
Conception of the Blessed Vir
gin Mary, Putnam. Conn. Nuo
širdus ačiū. 

x Dail. Marytė Ambrozai-
tienė, Chesterton. Ind.. dr. P. 
Petrikonis. Woodbine, LA., dr. 
Anthony Čiuris. Juno Beach, 
Fla., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 30 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x C. Janušauskas iš Chica
go. 111.. u i kalėdines korteles, 

uždaryta. 
(sk, 

x Patria dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių kargo-oro linija. Tel. 
312-778-2100. (sk; 

x „ Ž A I B A S " 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, m. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x KARGO I 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 i Lietuvą be MUITO. Siun 
čiame oro linija: $1.45 sv. Mi
nimumas 50 kg. arba 110 sv. 
Kreiptis į: G. T. International, 

tel. 70^430-7334,9525 S. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 

(sk) 

Klaipėdoje lapkričio 11d. Šv. Juozapo Darbininko laikinosios bažnyčios šventinime kalba nau
josios parapijos ir Marijos Taikos Karalienės klebonas prel. Bronislavas Burneikis. 

IŠ ARTI IR TOLI 
kalendorių atsiuntė 40 dol. 
auką ir palinkėjo visiems: ,.Teiš-
sipildo Aukščiausiojo valia šv. 
Kalėdose ir Naujuose Metuose". 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x Petras Pišnys, Chicago. 
111.. „Draugo" garbės prenume
ra to r iu s , p r a t ę sdamas 
prenumeratą, pridėjo 40 dol. 
auką su prierašu: ..Linkiu 
, Draugui' linksmų Kalėdų ir 
la imingų Naujųjų Metų" . 
Nuoširdus ačiū už viską. 

x Gediminas ir Sigutė Da-
mašiai , Libertyville. 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x Siuntiniai į Lietuvą! Mari
ja Noreikienė praneša, kad 
žiniomis iš Vilniaus muitinės, 
leidžiama siųsti ir dėvėtus, 
gerame stovyje, drabužius. Jų 
muitas 50% kainos, nustatytos 
naujiems drabužiams. Taip pat 
siuntinyje praleidžiami nedideli 
kiekiai aspirino, vitaminų ir 
konservuoto maisto 'metalinėse 
dėžutėse). Už vaistus, maistą ir 
naujagimio drabužius muito 
nėra. Siuntiniai priimami: pir
mad. ir trečd. 10 v.r.—4 v.p.p., 
2543 W. 71 St., Chicago, IL tel. 
708-857-7281. Skambint po 6 
v.v. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk> 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travel 
Serv ice Bureau , 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

ARGENTINOJE 

— Susivienijimo salėje spa
lio 28 d. buvo Maironio ir Braz
džionio eilėraščių vakaras ir 
„Žibučių" ansamblio 15 metų 
sukakties minėjimas. Kalbėjo E. 
Usonyte-Blumbergienė, Alg. 
Rastauskas, Rasa Kairelytė 
Monteagudo. Deklamavo Vladė 
Survi l ienė, Nelė Zavickai-
tė-Mahne. „Žibutės", vado
vaujamos dr. J. Simanausko ir 
akompanuojamos G. Kliaugos, 
padainavo keletą dainų, užbaig-
damos ..Lietuva brangi". Pabai
goje padėkojo SLA pirm. R. 
Stalioraitis. 

— Veronika Zagreckaitė ir 
Adolfas Palaikiai atšventė 44 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį . J ie jau nuo seno 
gyvena Rosario mieste, ku r ir 
yra gimę. Darbuojasi ir lietuvių 
tarpe. 

J . A. VALSTYBĖSE 

— XXIII politinių studijų 
savaitgalis , organizuojamas 
Los Angeles LF Bičiulių sambū-

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
INTERNATIONAL, INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

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

(sk.) 

x American Travel S.B. 
praneša, kad galite giminėms 
nupirkti bilietus: iš Varšuvos į 
New Yorką nuo $610; į Chicagą 
nuo $765 ir j Los Angeles nuo 
$1,010. Taip pat galite nu
pirkti lėktuvo bilietus iš Lie 
tuvos a tvykstant iems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

rio kartu su kitomis organizaci
jomis, bus sausio 26-27 d. Šv. 
Kazimiero parapijos patalpose. 
Be v ie t in ių , kalbėtoja i 
kviečiami iš Lietuvos ir iš 
Amerikos rytų. 

— Dr. Adolfas ir Jadvyga 
Damušiai iš Chicagos ir dukra 
Gintė iš New Yorko Kalėdų 
šventes leido pietinėje Cali-
fornijoje pas sūnų Saulių. Į 
namus grįžta sausio pradžioje. 

— Vilniaus radijas keturis 
kartus pranešė apie organiza
cijos veiklą „Society for the De-
fense of Tradition, Family and 
Proper ty (TFP), kuri dėl 
Lietuvos laisvės pasaulyje su
rinko 5,200,000 parašų. Parašų 
mikrolfilmai įteikti Kremliui. 
Tarp pasirašiusiųjų yra 41 
Kongreso nariai: 38 respub
likonai ir 3 demokratai. Septyni 
kongresmanai pasirašė iš Cali-
fornijos. penki iš Floridos, iš 
kitur po 1 a r 2. 

— JAV LB komunikacijų 
centro nariai 1990 m. lapkričio 
17 d. buvo išvykę pasitarimui į 
Washingtoną su mūsų diploma
tijos šefu St. Lozoraičiu. 

_ Rimantas Stirbys įdėjo 
platų laišką apie Baltijos tautų 
siekius ir vakariečių skurdų 
dėmesį joms „The Philadelphia 
I n ą u i r e r " d ienraš ty 
(1990.11.25). 

— A l i sa L a p a t i n s k i e n ė 
prieš Kalėdas pamokė vaikučius 
š i aud inukų gaminimo pa
puošti eglutei. Ji taip pat parode 
kaip atrasti žemėlapyje Lietuvą. 
Jos d u k t ė Dal ia pravedė 
pamoką apie Lietuvą jaunimo 
grupei. 

— Andriaus ir Lionės Kaz
lauskų, išsikėlusių tarnybos 
reikalais į Denverį, Co., ir Je
ronimo bei M?rytės Prišmantų. 
išvykusių į Omahą, apgaili 
Seattle lietuviai ir ..Lietučio" 
ansamblis, nes jie buvo veiklūs 
tiek lietuvių gyvenime, tiek 
„Lietučio" šokiuose. 

— Inai Bertu lyte i -Bray 
buvo įteiktas pažymėjimas už 
jos nuolatinį ir gerą darbą 
Lietuvių Bendruomenėje. Pažy
mėjimą įteikė kongr. John 
Miller, pasakydamas ir svarbią 
kalbą apie lietuvius ir Lietuvą. 

— „Lietutis" atliko kalė
dinę programą Nordic Heritage 
muziejuje. Vaišino šokėjus 
Marytė Oksai tė ir Genutė 
Gylytė, jos taip pat, nors pa
vėluotai, pagerbė ansamblio va
dovę Zitą Petkienę jos gimta
dienio proga dainomis, gėlėmis 
ir pyragu. 

— Lietuvių Šv. Kazimiero 
misijos narių susirinkimas 
šaukiamas sausio 17 d., ketvir
tadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių 
klubo salėje. Bus padaryti 
pranešimai, renkamas misijos 
komitetas ir aptarti einamieji 
misijos reikalai. Į nominacinę 
komisiją sutiko įeiti P. Stanelis, 
K. Urbšaitis ir R. Krivienė. Visi 
kviečiami atsilankyti. Po susi
rinkimo pabendravimas prie 
kavos. 

— L.Š.S.T. Romo Kalantos 
šaulių kuopos metinis narių 
susirinkimas įvyks sausio 10 d. 
2 vai. p.p. Lietuvių klubo mažo
joje salėje. Dienotvarkėje naujos 
valdybos rinkimai, 1990 metų 
veiklos apžvalga ir aptarti kiti 
įvairūs kuopos reikalai. Narių 
da lyvavimas bū t inas . 
Kviečiame ir šauliams prijau
čiančius dalyvauti. Po susi
rinkimo pabendravimas prie 
užkandžių ir kavutės. 

— St. Petersburgo Lietuvos 
Vyčių 147-tos kuopos metinis 
narių susirinkimas įvyks 1991 
sausio 23 d. 2 vai. p.p. Susi
rinkime bus pateikta praeitų 
metų veiklos apžvalga bei nau
jos valdybos rinkimai. Po susi
rinkimo pabendravimas prie ka
vutės. Susirinkimas įvyks Liet. 
klube. 

— A. a. Pijaus Mičiulio, be
veik prieš metus mirusio mūsų 
kolonijos gyventojo, palikimo 
tvarkymas galų gale užbaigtas. 
Pagal t e s t amentą pinigai 
paskirti trims lietuviškoms or
ganizacijoms: Tautos Fondui, 
Vasario 16-osios gimnazijai ir 
dr. Kazio Griniaus fondui. Visi 
gauna po vienodą sumą 
$60,016.37. 

— Lietuvių klubo narių me
tinis-ataskaitinis susirinkimas 
šaukiamas 1991 sausio 12 d., 
šeštadienį, 2 vai. p.p. klubo 
salėje. Po susirinkimo — kavutė. 

Lithuanian Mercy Lift komiteto nariai: Rimas Gulbinas, Rasa M. Lakas ir 
dr. Aleksandras Laucevičius (viduryi, Vilniaus universiteto medicinos profeso
rius ir Lietuvos Sveikatos ministerijos atstovas. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

LIETUVA PAVOJAUS 
AKIVAIZDOJE 

Grožis ir tiesa kalba labai 
tyliu balsu, tą balsą užgožia ir 
širdį skaudina blogos žinios, 
ateinančios iš tėvynės Lietuvos. 
Ne le i sk ime nustot i v i l t i es 
žvaigždei žibėti. Esame lietu
viai, tautos dalis. 

Šiuo metu skubiai reikalingas 
maistas ir mokykliniai reikme
nys Lietuvos moksleiviams. 
Maisto pavyzdžiai: kakava , 
cukrus plytelėse, džiovinti 
vaisiai, sriubos pakeliuose (ne 
skardinėse dėžutėse), javainiai, 
riešutai, riešutinis sviestas plas
tikiniuose indeliuose, įvairios 
košės milteliai, vitaminai ir t.t. 
Mokyklinių reikmenų pavyz
džiai: pieštukai, šrat inukai , 
pastelės, akvarelės, spalvavimo 
pieštukai, trintukai, molis lip
dymui, spalvavimo knygelės, 
l iniuotės , skystis klaidoms 
taisyti („liąuid paper) ir kiti. 

Šiuo metu mūsų vaikams 
svarbu sumegzti bendravimo gi
jas, gyvai pajusti tautos nedalo
mumą, i š t i es ian t brol išką 
dosnią ranką nelaimingam, nu
skriaustam, verkiančiam ar ser
ganč iam Lietuvos v a i k u i . 
Kreipiamės į vedėjus, pra
šydami paskelbti mokyklose šį 
vajų Lietuvos moksleiviams, 
kuris tęsis iki šių metų vasario 
1 dienos. Galima šiam kilniam 
tikslui aukoti ir pinigus. Su
rinktas gėrybes prašome siųsti 
Švietimo tarybos pirmininkei: 
Regina Kučienė, 8626 So. Mo-
zart St., Chicago, IL 60652. 

Švietimo taryba viską persiųs 
į Lietuvą, kaip buvo sutarta su 
Lietuvos Švietimo ministeriu 
Darium Kuoliu. Padėkime šiam 
gyvybiniam reikale mūsų tėvų 
žemės moksleiviams. Būkime 
jautrūs, mūsų mokinių aukos 
vienys jėgas svarbiausiems 
uždavin iams — Kreml iaus 
užsispyrimams. 

Tikimės, kad už patirtą Jūsų 
artimui dosnumą Lietuvos vai
kučiai jums visiems siųs savo 
mažų širdelių šypsnius. 

Regina Kučienė 

— Sekmadienį, sausio 13 d., 
pietų metu bus klubo valdybos 
pareigų perdavimas naujai iš
rinktajai valdybai. 

— Dail. Mariją Kuhlman už 
jos surrealistišką peizažą „Mūsų 
įlanka" The Art League of 
Manatee County apdovanojo 
Honorable Mention žymeniu. 
Sveikiname! 

— FLKU „Kasa" pasipuošė 
patrauklia tautinių spalvų iška
ba, kurios sumanytojas yra Vyt. 
Gružas, savo meniškais ga
bumais prisidedąs prie scenos 
dekoravimo beveik visuose ren
giniuose. „Kasos" iškabą dir
bant jam padėjo B. Bartkus. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarime 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo f iki 7 va! vak 
Šeštad f v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 80521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


