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Lietuvos vadovybė 
reaguoja į Sovietų 

jaunuolių grobimo akciją 
Vilnius. 1991 sausio 8. (LIC) 

— Vakar Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos p r e z i d i u m a s 
reagavo į žinią, kad TSRS 
ginkluotosios pajėgos pradės 

naują Lie tuvos j a u n u o l i ų , 
atsisakiusių tarnauti sovietinėje 
kariuomenėje, gaudymo akciją. 
Spausdiname pilną AT prezi
diumo pareiškimo tekstą. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pareiškimas 

TSRS vadovybė žengė dar vie
ną brutalų ž ingsnį , provo
kuodama destabilizaciją ir kon
fliktus Baltijos regione. Lietuvo
je, taip pat kaip Latvijoje ir Es
tijoje pradedama prievartinio 
jaunuolių ėmimo į TSRS kariuo
menę, tai yra, jų gaudymo ir 
grobimo akcija. Tuo TSRS gink
luotosios pajėgos s tumiamos į 
naujus nusikalt imus, nes nusi
žengiama ne tik Lietuvos Res
publikos į s ta tymams, pagal 
kuriuos ats isakantys karo tar
nybos jaunuol ia i gali būt i 
traukiami tik civilinio teismo 
atskomybėn. bet ne grobiami 
prievarta, kaip carų ir bau
džiauninkų rekrutų laikais. 

Lietuvos Respublika gins savo 
piliečius visais politiniais ir 
teisiniais būdais, krepdamasi į 
žmogaus teisių gynimo ir kitas 
tarptautines organizacijas, kad 
nauja sovietų agresija prieš lais
vės siekiančią Lietuvą būtų 
pasmerkta pakankamai ryžtin
gai ir su konkrečiomis pasek

mėmis. Tam turi būti kuo grei
čiau žinomas kiekvienas žmo
nių užpuolimo ir grobimo fak
tas. 

Mes kreipiamės ir į pavojuje 
atsidūrusius jaunuolius, kad 
v mgtų sovietų kariškių, kurie 
gali būt ir persirengę arba 
naudoti ki tus klastos būdus. 
Siūlome nenakvoti įprastiniais, 
daug kam žinomais adresais, 
naudotis Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimais, o neteisė
tai suimtiems ir jų tėvams at
siminti, jog Lietuvos Respubli
kos krašto apsaugos prievolės 
įs ta tymas leidžia reikalauti 
oficialiai pripažįstamo belaisvio 
statuso. 

Mes neabejojame, kad Lietu
vos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos ir krašto apsaugos 
pareigūnai išbandymo metu liks 
ištikimi tėvynei, o visi piliečiai 
atsakys į smurtininkų mėgini
mus pažeminti Lietuvą, kaip ir 
ligi šiol, orumu ir susitelkimu. 

Landsbergis prašo ginti 
Lietuvos parlamentą 
M a s k v o s ša l in inkų demonstrac i jos 

Vilnius. 1991 m. sausio 8 d. 
— Lietuvos Respublikos AT in
formacijos biuras pranešė, jog 
šiandien Lietuvos parlamento 
rūmai buvo apmėtomi akmeni
mis, kai buvo suorganizuota 
..Jedinstvo" žmonių demons
tracija. Šios rūš i e s žmonės 
priklauso Interf rontui arba 
Tarptautiniam frontui, kuris 
palaiko Maskvą įvairiose Sovie
tų respublikose. Šios riaušės 
įvyko kitą dieną, kai Sovietų 
kariuomenės oficialūs pareigū
nai Lietuvos vyriausybei pra
nešė, jog parašiutininkų divizija 
bus atsiųsta į Lietuvą, kad su
gaudytų naujokus į sovietų ka
riuomenę. 

Pagal gautas žinias iš Lietu
vos AT informacijos biuro, maž
daug 5.000 demonstrantų susi
rinko prie parlamento pastato 9 
vai. ryto Vilniaus laiku. Po 
valandos minia pradėjo veržtis 
per pagrindinį įėjimą, išlauž-
dama duris. Maždaug 30 de
monstrantų įsiveržė į vidų. bet 
jie buvo vandens švirkštais 
išprašyti iš par lamento rūmų. 

Kreipėsi į tautą 
Po šio įvykio Lietuvos Aukš

čiausiosios T a r y b o s p i rm. 
Vytautas Landsbergis kreipėsi 
į Lietuvos žmones, kad padėtų 
apginti pa r l amen to rūmus . 
Landsbergis kreipėsi į žmones 
Lietuvos nepriklausomybės var
du. ..Atvykite ir padėkite savo 
vyriausybei, kur ią jūs pasirin
kote. Kitu atveju, jūs turėsite 
kitą vyriausybę", kalbėjo Vy
tautas Landsbergis, kaip per
davė Reuterio žinios. Žmonės 
tuoj pradėjo r inkt i s su vėlia
vomis ir pamažu taikiai ats
tūmė jedinstvininkus nuo par 
lamento pastato Kai kurie de
monstrantai sake susirinksią 4 

valandą po pietų dar kartą. 
Amerikoje ABC televizijos 

stotis parodė vaizdus iš tos de
monstracijos, kaip jedinstvinin-
kai buvo išvaryti iš parlamen
to rūmų. Taip pat ir kiti kana
lai bei radijo stotys kartojo 
žinias, kad į Pabaltijo res
publikas atsiųsti nauji Sovietų 
daliniai. 

I r J o n a v o j e 
Šiandien ryta pranešta, jog 

parašiutininkai nusileido Jo
navoje, kur yra didelė kariuo
menės stovykla ir prasidėjo šar
vuočių judėjimas. Taip pat ši 
žinių agentūra pranešė, jog 
parašiutininkai buvo atvežti iš 
viso į 7 Sovietų sritis — Pa
baltijo respublikas, Gruziją. 
Armėniją, Moldaviją ir Kauka
zo sritį. Visos šios sritys Sovietų 
Sąjunga laiko okupacine jėga ir 
pareiškė savo nusistatymą at
siskirti iš sąjungos. Parašiu
tininkai buvo atvežti ir kai kur 
į Ukrainą. Estija ir Latvija 
pasiuntusios protesto telegra
mas prez. Gorbačiovui. Joms esą 
leista iki sausio 13 dienos 
. .susitvarkyti", kad tos res
publikos pačios priverstų savo 
jaunuol ius stoti i okupanto 
kariuomenę. 

— Valstybės departamento 
sek re to r ius J a m e s Bakeris 
vakar tarėsi Londone su Euro
pos užsienio reikalų ministe-
na i s , o po pasitarimų išvyko į 
Genevą, kur šiandien susitinka 
su Irako užsienio reikalu minis-
teriu Tariq Asiz. 

— Palestiniečių Išlaisvinimo 
oraganizacijos vadas Arafatas 
pasisakė už diplomatinį Irako 
klausimų išsprendimą ir patarė 
prez. Husseinui būti nuolaides 
niam 

JAV Atstovų rūmų 102-ojo Kongreso nariai duoda priesaika ištikimai eiti savo pareigas, 
pradėdami naują terminą. 

Didieji provokacijos veiksmai 
Lietuvos atstovo pareiškimas 

Washingtonas. 1991 sausio 
7. — Reuterio žinios pranešė, jog 
Lietuvos atstovas Amerikoje 
pirmadienį pareiškė nuogąsta
vimą, kad Sovietų dalinių papil
domas įvedimas į Lietuvą ir į 
kitas Pabaltijo respublikas yra 
Maskvos noras išprovokuoti 
kruviną susirėmimą. 

„Mums ta i atrodo labai aiški 
provokacija ir noras išprovo
kuoti net riaušes, nes Raudonoji 
armija šiuo metu nėra reikal
inga j aunų vyrų", pasakė 
Reuteriui Stasys Lozoraitis. 
Lozoraitis pasisakė diskutavęs 
šį klausimą su Valstybės depar
tamentu ir raginęs, jog JAV dar 
kartą įspėtų Kremlių, kad jėgos 
panaudojimas prieš nepriklau
somybės norinčias respublikas 
būtų nepriimtinas". Su Lietu
vos atstovu VVashingtone buvo 
pravestas pasikalbėjimas tele
fonu iš Romos, kuris šiuo metu 
ten yra ir reprezentuoja savo vy
riausybę. Jis taip pat pasakė, 
jog Lietuvos vyriausybė para
gino savo jaunus žmones lai
kytis šaltai ir vengti smurto 
veiksmų. 

Prunsk ienė susitiko 
su Gorbačiovu 

Vilnius. 1991 sausio 8. (LIC* 
— Lietuvių Informacijos Centrą 
pasiekė Lietuvos Eltos prane
šimas apie ministrės pirminin
kės Prunskienės susitikimą su 
Michailu Gorbačiovu. 

Sausio 8 dieną Kremliuje Lie
tuvos Respublikos ministrė 
pirmininkė susitiko su TSRS 
prezidentu Michailu Gorbačio
vu. Pokalbyje buvo iškeltas 
klausimas dė! TSRS armijos 
veiksmu Lietuvoje pastarosio
mis dienomis ir dėl kėsinimosi 
prievarta imti Lietuvos jau
nuolius į tarybinę armiją.M. 
Gorbačiovas atsakė, kad šiuo 
klausimu reikalingos TSRS 
Gynybos Ministerijos ir Lietuvos 
atstovų derybos, kurios turėtų 
prasidėti artimiausiu metu. 

Pusvalandyje trukusiame po
kalbyje taip pat buvo paliestas 
ir tarpvalstybinių derybų klau
simas. Kaip pasakė M. Gorba
čiovas, jis bus išspręstas šį 
šeštadienį Federacijos Tarybos 
posėdyje. Pokalbyje M. Gorba
čiovas kelis kartus pažymėjo, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas turi spręstis Lietuvos 
Respublikos gyventojų referen
dumu. 

Daliniai žiemos metu 
Lozoraitis patyręs iš Lietuvos 

AT pirmininko Vytauto Lands
bergio, jog Sovietų Gynybos 
min i s t e r i s D. Jazovas nu
sprendęs imtis griežtų priemo
nių prieš visus jaunus vyrus. 
kurie yra pasitraukę, ir prieš 
tuos, kurie nenori •arnauti Rau
donojoje armijoje. Bet siųsti 
dalinius į Lietuvą žiemos metu. 
kur nėra jiems barakų, reiškia, 
kad tie daliniai turėtų būti 
palapinėse, tai kažkaip neįti
kėtina, kad tokių veiksmų ima
si sovietai. Lozoraitis pastebėjo, 
jog sovietų daliniai nebuvo 
pasiųsti į tas respublikas, kur 
nestojimas į karinę tarnybą yra 
žymiai didesnis Tačiau tie dali
niai buvo pasiusti į Pabaltijo 
respublikas, kurios nori pradė
ti derybas dėl nepriklausomybės 
ir kur situacija yra įtempta. 

Lietuviai a t sa rgūs 
Lietuvos vyriausybė raginanti 

jaunus vyrus nebėgti; kiek
vienas asmuo turįs pergalvoti 
savo asmenine situaciją ir 
pagalvoti apie bendruosius 
Lietuvos intersus. jos ateitį, ir 
tada nuspręsti. *ą daryti. Lozo
raitis dar pastebėjęs, jog. .jei 
kas mano, kad jo šeima bus 
pavojuje ir jo bendruomenė bus 
pavojuje, jei jis neis į Raudonąją 
armiją, jis t a r ė tų dukar t 
pagalvoti, ką daryti. Bet reikia 
būti labai ir abai šaltam ir 
saugotis provokacijų... "Mes 
nesame už s-nurtą", baigia 
Reuterio žinia agentūra šį 
pranešimą iš pasikalbėjimo su 
Lietuvos atstovu S. Lozoraičiu. 

Pasinaudota Lietuvių Infor 
macijos centro VYashingtono me
džiaga. 

Dovanos iš Suomijos 
Panevėžys. - Elta praneša, 

jog j Panevėžu kūdikių namus 
atvyko svečia ši Suomijos su 
pilnu krepšiu kalėdinių dova
nėlių. Jas Helsinkio vaiku 
žaidimo aikštelėse kel is 
m' lesius rinko mamos suomės, 
išgirdusios api< lietuvių nepri
klausomybes s.tkius ir blokadą 

Kaip pap;i>'.<ojo Panevėžio 
kūdikių namu vyriausiasis gy
dytojas Algimantas Bandža, iš 
Helsinkio k.rtu su svečių 
grupe, kurine y r a įvairių 
profesijų žmonių, atgabenta 
didelė drabuž.u, žaislų, maisto 
produktų, taip pat vaistų kūdi-

Pabaltijo krizė tuo pačiu 
metu kaip ir Kuwaito 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Iš Washingtono Lietuvių 
Informacijos centras prane
šė, jog šiandien, antradienį, 
jų gautomis žiniomis, atsis
tatydino Lietuvos Respubli
kos ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė. Aukš
čiausioji Taryba balsavo, ar 
priimti jos atsistatydinimą — 72 
pasisakė už priėmimą atsis
t a tyd in imo. 8 pr ieš , o 22 
deputatai susilaikė. 

— Washingtone Valstybės 
sekretorius James A. Bakeris 
pasakė, jog trys amerikiečiai 
buvo kairiųjų partizanų sušau
dyti į galvas po to, kai jų 
malūnsparnis buvo pašautas 
Salvadore. Todėl jis siūlė vėl 
atnaujinti tam kraštui karinę 
paramą. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II konsekravo 13 naujų 
vyskupų Europa i , Azijai . 
Afrikai ir Pietų Amerikai. Tarp 
jų yra ir Prancūzijoje gimęs 
Jean Louis Tauran, kuris bus 
naujuoju Vatikano užsienio 
reikalų ministeriu. Jam buvo 
suteiktas arkivyskupo titulas. 

— Britanijos parlamento na
rių grupė suorganizavo įvairių 
pažiūrų narius į vieną organi
zaciją, kurie priešinasi politinei 
Europos vienybei ir tos savo or-
ganizacijs pirmininke išsirinko 
buvusią ministerę pirmininkę 
Margaret Thatcher. 

— Saudi Arabijos karalius 
Fahd praėjusį sekmadienį turėjo 
savo pirmą spaudos konferen 
ciją po to. kai prasidėjo Persu 
įlankos krizė ir jos metu pasakė, 
jog nebus reikalinga užsienio 
pagalba, kai pasibaigs dabar 
tinę krize. 

— Izraelio lėktuvai dar karta 
puolė Libane esančią pales 
tiniečių bazę ir sužeidė 5 pa 
lestiniečius. 

— Amerika norinti pirkti 
vieną Sovietų pagamintą bran
duolinį erdvės reaktorių, labai 
sovietų sumodernintą. Tai būtų 
pirmas toks didelis prekybos 
įvykis tarp buvusių dviejų prie
šingai nusistačiusių šalių, pra
neša NYT žinių šaltiniai iš 
sostinės. 

Maskva. 1991 sausio 8. — 
Šiandien ,,New York Times" 
dienrašt is plačiai pirmame 
puslapyje rašo apie Sovietų 
dalinių sustiprinimą Pabaltijo 
respubl ikose , kad Sovietų 
Gynybos ministerija pasiuntė 
ten savo elito parašiutininkus. 
Telefoniniame pasikalbėjime su 
Landsbergiu korespondentas 
sako, jog Lietuvos prezidentas 
pasakęs, kad tai yra ,.didžiulė 
provokaciją". Kitos žinios jau 
buvo anksčiau skelbtos, kurias 
kartojo žurnalistai ir žinių 
agentūros. 

Nauja yra, jog Estijos prez. 
Riuitelis per radiją pasakė es
tams , kad keli tūkstančiai 
kareivių į Estiją yra laikinai 
sulaikyti, bent iki sausio 13 
dienos. Latviams Pabaltijo 
regiono viršininkas gen. F. Kuz-
minas pasakęs, jog kareiviams 
yra įsakyta panaudoti ir ginklą, 
jei matys, kad tai reikalinga. 

Pabaltijo respublikų padėtis 
esanti kitokioje stadijoje kaip 
kitų respublikų, nes šie įvykiai 
gali pakenkti geriems ryšiams, 
nes kai kurių diplomatų pasa
kymu gali įsikišti JAV Kongre
sas, nežiūrint Sovietų bendra
darbiavimo Persų įlankos klau
simuose. 

Šarvuočiai apie Vilnių 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 

krize iškilo tuo pačiu metu, kaip 
ir Irako krize ir tai kelia 
įtarimą, kad visa tai Kremlius 
daro kaip tik tuo metu, kai 
Amerika užsiėmusi Persų įlan

ka. Kariuomenės štabas sako, 
jog naujokų praėjusiais metais 
sumažėjo maždaug 400.000 vy
rų. Sovietų kariuomenė papras
tai turi 4 milijonus kareivių. 

Lietuvos ELTOS agentūros 
pranešimu, šiandien apie Vilnių 
išsirikiavo 108 šarvuočiai ir ki
tokie kariški sunkvežimiai. Kai 
kurie deputatai praleido naktį 
parlamento rūmuose, kad ap
saugotų juos. Lietuvos deputatų 
sesija turėjusi įvykti, kaip 
numatyta. Kaip Reuteris rašo, 
Kremlius galįs tikrai išnaudoti 
Irako kirzę savo naudai,kai 
Amerika būsianti įsivėlusi į 
karą su šia valstybe. Prilei
džiama galimybė, kad gali būti 
įvestas karo meto apsiausties 
stovis ir tos r e spub l ikos 
valdomos tiesiog iš Kremliaus, 
paleidžiant teisėtai išrinktus 
Pabaltijo par lamentus . ,,Aš 
manau, jog jie nori pasiruošti 
sausio 15-tai ir po sausio 15 
įvesti visoje Sovietų Sąjungoje 
karinį režimą", pareiškė Latvi
jos viceprezidentas Dainis Ivans. 
būdamas Hels inkyje su 
reikalais. 

Iš Gruzijos pranešama, kad ir 
ten padėtis labai įtempta. Gor
bačiovas davęs tik tr is dienas 
„susitvarkyti su savo jaunuo
liais, kurie nestoja į kariuo
menę. Pranešama, kad JAV 
ambasadorius Jack Matlock 
susi t iko su dar p a r e i g a s 
einančiu Sovietų užsienio rei
kalų ministeriu E. Ševardnadze 
Pabaltijo klausimu. 

Kazimiera Prunskienė, Lietuvos Respublikos ministre pirmininke, pasi
traukė iš pareigų, bet AT pirmininkas Vytautas Landsbergis paprašė ja 
laikinai eiti pareigas. Čia ji matoma su Kanados užsienio reikalų ministru 
Joe Clark Ottawoje. 

kiams siunta. 
Svečiai iš Suomijos lankėsi 

miesto valdyboje, susitiko su 
mere G. Lukoševičiūtė, o ketvir
tadienį ir penktadienį viešėjo 
Kaune ir Vilniuie 

— Washingtone vienas ad
ministracijos pareigūnas pasa
kė, jog prez. Bushas svarstąs 
nukelti susitikimą su prez. Gor
bačiovu, nes ryš ia i t a rp 
sovietų-amerikiečių pradėję 
atšalti, ir dar negalima susitarti 
dėl strateginio nusiginklavimo 
sutarties, o be to. prez. Bushas 
yra labai užsiėmęs Irako krizės 
reikalais. 

— JAV Kongreso vadai sek
madienį kalbėdami įvairių 
programų metu televizijose ir 
per radiją, pasisakė, kad bus 
pasisakyta už tai. kad prezi
dentas Bushas turėtų teisę 
panaudoti karinę jėgą prieš 
Iraką.nors ir ne vienbalsiai. 
Taip išsireiškė Senato mažumos 
vadas Bob Dole ir Atstovų rūmų 
speakeris Thomas Foley. 

— Londone Reuterio žinių 
agentūra pranešė, jog praėjusią 
savaitę didžiulis neatpažintas 
laivas buvo pastebėtas prie Per 
sų įlankos vandenų. įtariama, 
kad tai buvo Sovietų ginklai 
Irakui. Reikia prisiminti, kad 
Sovietai tebeturi Irake savo 
Datarėius. 

— Vokietijos naujai išrink
tasis parlamentas pirmą savo 
sesiją turėjo Berlyne, bet susi
laikė nuo balsavimo, kad vv 
riausybė persikeltų į Berlyną. 
Parlamentą sudaro 662 nariai. 
Jie Vokietijos Parlamento pir
mininke išrinko Krikščionių de
mokratų veikėją ir kanclerio 
Kohl sąjungininkę Ritą Siuss-
muth. Šio? pirmosios Parlamen
to darbo sesijos metu 17 komu
nistų laikėsi tyliai ir jų vadas 
Gregor Gysi nežinojo, ar svei 
kinti išrinktąją Parlamento pir
mininkę, pranešė vokiečių žinių 
agentūra. 

KALENDORIUS 

Sausio 9 d.: Julijonas. Marci-
jona. Algis. Gabija. Bazilė. 

Saus io 10 d.: Agatonas . 
Ragailė. Ginvilas. Ginvilė. Vil
helmas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:37. 
Temperatūra dieną 29 1.. 

naktį 17 1 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ, KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regiene. 2652 W. 65th St.. Chicago. IL 60629 

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI LS 

SĄJUNGOJE 
LSS Tarybos Pirmininkui. 

Seserijos Vyriausiai Skauti
ninke!. Brolijos Vyriausiam 
Skautininkui ir ASS Vadijos 
P i rmin inke i pristačius, lap
kričio 1 d proga LSS Tarybos 
Pirmija skautiškoje veikloje 
pasižymėjusius vadovas,-es 
pakėlė į vyresniškumo laipsnius 
ir apdovanojo LSS Garbės ženk
lais: 

Pake l ta į vyresnio skaut i-
ninko,-es laipsnį 

s. Adelė Izokaitienė-Grina — 
Chicago 

s. fil. Virginija Mačiulienė — 
Chicago 

s. Bronius Naras — Worcester 
j .s . dr. Algis Paulius — Chi

cago 

Pake l ta į skautininko,-ės 
laipsnį 

ps. fil. Virginija Butienė — 
Washington 

ps. fil. Lyvija Garsienė — 
Washington 

ps. fil. Aleksandra Likande-
rienė — Chicago 

ps. fil. Antanas Rauchas — 
Chicago 

ps. Alė Mačiūnienė — Phila-
delphia 

Pakel ta į paskautininko,-ės 
laipsnį 

v.sl. Ona Adomaitienė — Wa-
shington 

v.sl. Dana Baltutytė — Ade
laide 

v.sl. Rolandas Cameron — 
Camberra 

v.sl. Linda Chiapetta-Gehrt — 
Chicago 

v.sl. fil. Paulius Mickus 
VVashington 

v.sl. Vida Pužaitė-Hovve 
Camberra 

v.sl. Audronė Stepaitienė 
Camberra 

v.sl. Nina Jankauskaitė 
Xew York 

Apdovanota PADĖKOS or 
dinų 

v.s.fil. Balys Barkun - Sydnev 

Apdovano ta LELIJOS or
dinu 

s. vyskupas Paulius Baltaki-
— New York 

s. Kastytis Batūn.: Torontą; 
s. Irena Bužėnienė — L<is An

geles 
s. Donatas Dunda — Adelaide 
s. kun. Gediminas Kijauskas 

SJ — Cleveland 

Apdovanota ordinu u i nuo
pelnus 

s. fil. Leonas Maskaliūnas — 
Chicago 

Budėkime! 

v.s.fil. Petras Molis 
LSS Tarybos Pirmijos 

Pirmininkas 

SKAUTIŠKI ĮVYKTAI 
Chicagoje 

Sausio 27 d. — „Klaipėdos 
diena*" — iškilminga jūrų 
skautų ir skaučių sueiga Lietu
vių centre, Lemonte. 

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

LAUKIAMOS VIEŠNIOS 

Jei sąlygos nesutrukdys, Lie
tuvos Skaučių Seserijos Vyriau
sia skautininke s. Alina Dvorec-
kienė ir Seserijos Garbės gynėja 
s. fil. Kolleta Jurskienė daly
vaus LSS Vadovybės pasikei 
time vasario 2 d. Shrevvsbury. 
MA. Tikime, kad šį kartą jų 
laimė bus geresnė ir kliūtys 
kelionei bus nugalėtos. Atvyki
mo atveju, jų kelionės maršru
tas, su vietovių pritarimu, bus 
nustatytas iš anksto. Laukiame. 

Chie ;tų,-čių sueigon su praėjusios vasaros stovyklos gaire, vilkiukų 
ja tos at"vvklos b u v ę v i r š in inka i — JAV Brolijos Vidurio 

rajo; 61 Gintaras Plačias ir „Nerijos"' tuntu tuntininkė jps Violeta 
Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

„THE FRUGAL 
GOURMET" DĖKOJA 

„Kernavės" tunto „Verpstės" 
stebėjusios televizijoje „The 
Frougal Gourmet" programą, 
kurioje buvo rodomas lietuviš
kų patiekalų gaminimas, pro
gramos vedėjui pa s iun t ė 
dovanas — Juzės Daužvardienės 
populiariąją lietuviškų valgių 
gaminimo knygą, o taip pat ir 
pu ik ią su r len tę . Šiomis 
dienomis vs Nijolė Užubalienė, 
„Verpsčių" vadovė, iš minimos 
programos vedėjo Jeffrey L. 
Smith gavo šitokio turinio pa
dėkos laišką: 

Dear ms. Uzubalis and the 
Lithuanian Girls Scouts ofUnit 
,,Kernave", 

You are such dears! How 
pleased I was to receive the 
Lithuanian cookbook and the 
Lithuanian cheese press. I 
thought my suris came out pret-
ty well by pressing it with platės 
and pots but now I know it will 
look much better. 

You voere very kind to think of 
me and I hopeyou will continue 
to enjoy our new series on, „Our 
Immigrant Ancestors". 

I thank you again. 

Cordially, 
Jeffrey L. Smith 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

R U O Š I A S ! STOVYKLAI 

Žiema vos prasidėjo. Vasara , 
rodos • • >ai, labai labai toli. 

•>go? skaut iškų 
Htų vadovams. Jie j au rim

tai ri:o>ia^i vasaros stovyklai, 
kuri 1991 m. liepos 13-27 die
nomis vyks Rako stovykla
vietėje, Custer , M i c h i g a n . 
Nunritoma bendra ,.Lituani-
cos", ..Kernavės" ir „Nerijos" 
tuntų stovykla, kurios virši
ninke sutiko būti s. Marytė Utz. 
.,Aušros V a r t ų " t u n t a s 
stovyklaus atskirai. Registra
cija numatoma gegužės mėn. 

Visi skautai.-ės ir tėveliai pra
šomi stovyklų laiką pasižymėti 
savo kalendoriuose, kad galė
tumėte atitinkamai planuoti sa
vo šeimų atostogas. 

LSS 1990 M. RAŠINIŲ KONKURSO 
REZULTATAI 

Rašinių vertinimo komisija, Chicagoje, už rašinį „Mano te
sudaryta iš pirm. v.s. Danutės Velio opera". Premija 50 dol. 
Keršienės ir narių: v.s. Irenos 
Lukoševičienės, s. Rūtos Ži
linskienės ir s. Astos Saplienės, 
perskaičiusi 16 atsiųstų rašinių, 
susir inko posėdžio 1990 m. 
gruodžio 16 dieną Toronto 
Lietuvių namuose ir nutarė 
skirt i premijas: 

Paukštyčių, vilkiukų grupė
je -

I vieta Kiškutei (Stefutei Utz), 
„Kernavės" tuntas Chicagoje, 
už rašinį „Dubysos" draugovės 
sueiga". Premija 75 dol. 

II vieta Solistei (Indrei Žu
kauskaitei), „Kernavės" tuntas 

LSS VADOVYBES 
PASIKEITIMAS 

LSS Vadovybės pareigų per
davimas naujos kadencijos Va
dovybei vasario 2 d. vyks 
Shrevvsbury, MA. Visi.-os kvie
čiami dalyvauti. Smulkesnę 
informaciją pateiksime arti
miausiu laiku. Rezervuokite 
laiką šiam svarbiam įvykiui 
LSS istorijoje. 

SVEIKINAME! 

Vilniaus radijo pranešė, kad 
Lietuvos Mokslo Akademijos 
nariais yra išrinkti profesoriai 
dr. Algirdas Avižienis ir dr. 
Romas Viskanta iš JAV. Abu 
profesoriai yra skautininkai. 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai. Sveikiname ir linkime 
sėkmės,dirbant švietimo darbą 
Lietuvos universitete. 

kloję susitikę - vs V l a d a s Bacevičius, vs Česlovas Kiliulis, s. Birutė 
Banaitienė ir vs. Kazys Maton is . 

KANADOJE 
MONTRKALIO 

VILKIUKU IŠKYLA 

Geležinio vilko" skautų tun
to Montrealyje , ,Anykšč ių 
šilelio" vilkiukų d r a u g o v ė 

i jsių metu lapkričio mėnesį 
iškyloje aplankė Montreal io 

rJu*-n<>* Air.-* lietuviu skautu ir skaučių vienetas ,,Klaipėda' su 
'kairėje) prit skautėm, Karia Stubaite ir Anal ia Gaidimau.skaitf. 
• dešinėje). 

vadovais paskutinėje eilėje 
bei sk. vyčiu A Ras tausku 

salos pietinėje dalyje esantį 
ekologijos muziejų — 
„Ecomuseum". 

1990-91 metai tarptautinės 
skautų organizacijos buvo pa
skelbti gamtos apsaugos metais. 
Be to. ir mūsų vilkiukų skauta-
mokslio programoje yra numa
tyta daug užsiėmimų, sie
kiančių supažindinti jaunimą su 
gamtos apsauga ir jos priežiūra. 
Juk skautas — gamtos draugas! 

Minimas „Ecomuseum" yra 
St. Lavvrence Natūrai History 
Society projektas. Šios organiza
cijos tikslas — supažindinti vi
suomenę su Šv. Lauryno slėnio 
svarba dabartyje ir praeityje. 
Muziejus yra St. Anne de 
Bellevue. netoli McGill uni
versiteto MacDonald pastatų. 
Visi ten dirbantieji gamtos 
priežiūros darbuose, dirba ir 
kaip gidai bei kitose pareigose, 
yra savanoriai; pinigai, kuriuos 
surenka, naudojami šio muzie
jaus išlaikymui. 

Iškyloje dalyvavo 16 vilkiuku 
ir aštuoni tėveliai. Visi. vado
vaujant maloniai gidei Onutei 
<Anne>. apžiūrėjo eksponatus, 
įdomu, kad šiame muziejuje visi 
eksponatai buvo gyvi — jie 

judėjo, miegojo, skraidė. Vienas 
šio muziejaus tikslų yra pa 
rodyti lankytojams kaip įvairūs 
gyvūnai gyvena natūralioje 

III vietai premija nepaskirta. 

Skautų.-čių grupėje — 
I vieta Dainai Didžytei, Aust

ralijos rajonas, už rašinį „Vytu
ko sapnas". Premija 125 dol. 

II vieta Linai Didžytei, Aust
rali jos rajonas, už rašinį 
„Lietuviškai kalbėti; kur, ka
da". Premija 100 dol. 

III vieta Andriui. Gedriui, 
„Širvintos"—„Nemuno" tuntas, 
Hamilton, Ont. Už rašinį „Kaip 
aš kitiems sakau, kad esu lietu
vis". Premija 75 dol. 

Skautų vyčių/vyr. skaučių 
grupėje -

I vieta Perkūnui (Andriui 
Utz), „Lituanicos" tuntas Chica
goje, už rašinį „Lietuvai reikia 
kasdieninių didvyrių". Premija 
150 dol. 

II vieta Onai Stanevičiūtei, 
„Širvintos"—„Nemuno" tuntas, 
Hamilton, Ont., už rašinį 
„Jaunimo žodis Lietuvos laisvei 
— žiedai ir šaknys". Premija 125 
dol. 

III vietą pasidalino: Žibutė 
(Edvyna Valkiūnaitė) „Nerijos" 
tuntas Chicagoje už rašinį 
„Lietuva senovėje, nepriklau
somybėje ir dabar". Premija 
37.50 dol. 

Sesė (Aida Bublytė), „Nerin
gos" tuntas Clevelande, už 
rašinį „Ką gauname iš Lietuvos 
ir ką jai duodame". Premija 
37.50 dol. 

Komisija vertino ir slapyvar
džiais nepasirašytus rašinius 
dėl nedidelio gautų rašinių 
kiekio. Komisija rekomenduoja 
LSS vadovybei pasveikinti visus 
ir visas konkurse dalyvavusius 
ir padrąsinti ateičiai. 

LSS Rašinių vert inimo 
komisija 

Niekas negali būti laimingas, 
nebūdamas i šmin t ingas ir 
geras. 

Platonas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninė-ns 

2434 W. 71 SU—t. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

K»b. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Vai (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p-7 v v., antrtf 12.30-3 v,p p 
trecd uždaryta . ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir šestd. 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keozie Ave., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, IK. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo l.gos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

Valandos paga! sus^a'imą 
Pirm . antr penki 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometustas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina ak.s. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

Palos Vision Centar, 7152 W. 127rh St. 
Palos Hgts. III. Ketv. vai 3 6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

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

toesteaįos ir skausme gydymo specahstas 
Sherrnan hoomnė. Elgin. IL 

Tel. 708 854-1050 
Skambmti galima 24 vai 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickcry r t ts. 
Tel. (708) 598 8101 
Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)65? 4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lavvn. IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

gamtoje. Teko matyti stirnas, 
meškėnus, didžiausius ežius, 
meškas, lapes, zuikius, vėžlius, 
šeškus ir žalčius. Viena mamy
tė net buvo paėmusi j rankas 
žaltį, ko niekad prieš tai nebūtų 
išdrįsusi net pagalvoti. Prie 
kiekvieno gyvūno buvo paruoš
ta stotis su aprašymu. Gidė 
aiškino jų papročius, gyve
nimo būdą ir kt. Visi dalyvavę 
jautėsi praturtėję žiniomis ir 
arčiau susipažinę su gamta. Visi 
buvo dėkingi iškylos organiza
toriams ir jiems talkinusiems 
asmenims. 

Apie iškylą sužinojome iš 
Montrealyje leidžiamo laikrašio 
„Nepr ik lausoma Lie tuva" 
atspausdintos „Geležinio Vilko" 
korespondencijos. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave.. Suite 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justlce, IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS U 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

;os 

Kab. tai. (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 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

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

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

VIDAS J. NEMICKAS M 
KARDIOLOGAS šlROiES : :. 

7722 S. Kedzie Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penki 
pagal susitarimą 

O 
3S 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogdert Ava.. Sulte 310. 

Nepervllle IL 60563 
Tai. 1 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 566-3166; 
Samų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We»t 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Po trumpos prošvaistės 

VĖL ATEINA NAKTIS 
Politinėje arenoje iš užkulisių 

pasigirsta Mefistofelio juokas 
ir... vien tik auksas valdo... ha 
ha, ha ha! Nežiūrint to, kad tas 
auksas gal yra kruvinas. Vaka
rai skuba su diktatorium ir 
vergų prižiūrėtoju prekiauti. 
Dėl ko jie skuba? Todėl, kad 
didelė imperija ir daug vergų. 
Net Norvegijos parlamentas į 
tas pinkles įpainiotas. Alfredas 
Nobelis turė tų karste apsi
versti. Jo taikos premijos gar
bingą vardą suteršė, kai premija 
buvo paskirta tam, kuris savo 
galią remia tankais ir dur
tuvais. Tai taikos premijos pro
fanacija. 

Taikos premijos skyrimo 
komisija paniekino ne tik tuos, 
kurie už laisvės ir taikos prin
cipus kovoja, bet ir pati save. 
Gorbačiovas taikos premiją 
gavęs padarė savotišką, galbūt 
teisingą išvadą, kad pasaulis 
yra ant beprotybės krašto. Kad 
nieko nėra tikro. Tikra tėra tik 
Raudonosios armijos ir KGB 
galia. Net Vakarai ir Washing-
tonas dėl to klūpčioja. Ne tik dėl 
to, kad juos mylėtų. Tokią iš
vadą padaręs, jis nustojo net 
apie „perestroiką'' kalbėti. 

Pagaliau jis turi gerą pakai
talą, kuris Washingtone už jį 
kalba, nusiėmęs kaukę. Raudo
nosios armijos vadą maršalą Ja-
zovą ir KGB apsikabino, įsakė 
jiems prieš tautinius sąjūdžius 
ir jų vadus kovoti. Visas komu
nizmo ir centrinio planavimo 
nesėkmes suvertė „valstybės 
priešams". 

Vėl prasidės „raganų me
džioklės", stalinizmas vėl su
grįžta. Rusai be bizūno nie
kuomet gyventi nemokėjo. Nuo 
Jono Žiauriojo laikų bizūnas yra 
tvarkos ir valdžios simbolis. Lei
do jiems šiek tiek demokratija 
pažais t i , net MacDonald į 
Maskvą įsileido. Ir to gana. 

Tai toks scenarijus ir tokia 
aplinka, kurioje Lietuvos lais
vės daigas bando dygti. Ar ry
tų vėjas jo nesudžiovins, ar 
raudonarmiečio batas jo nesu
mindžios? Laisvė yra ne tik 
brangi, bet ir trapi. Tad su ja ir 
žaisti nevalia. Bet ar nebuvo 
žaidžiama? 0?leži^< 
subyrėjus, mus pradėjo nerami
nančios žinios pasiekti. Ir spau
da, kuri masiškai mus užplūdo, 
taip ūsų neramino. Bet 
vengėme apie tai viešai kalbėti 

rašyti, f 
• šelpti 

ti, o ne savo nuomonę reikšti ar 
patarimus d 
terius. faksui ir popierių siun
tėme net nepasiteiraudami ku
riam tikslui. Ne viskas tik 
geram tikslui oanaudota buvo. 
Laisvės dar net neturėdami, tik 
apie ją kalbėdami, tarpusaves 
rietenas pradėjo. Kiekvienas 
nepritarpėlis, kuris prie jokios 
partijos ar organizacijos pritapti 
negalėjo ar nesugebėjo, savąją 
steigė. O Maskva iš džiaugsmo 
tik rankas trynė. 

Daug tokių „nepritapėlių" ir 
mus aplankė. Ne tik aplankė, 
bet ir ratuoti, kaip bitelės, grįžo. 

O vis tik reikėtų skirtumą 
tarp bitelių ir tranų turėti. Jei
gu Amerika ir Anglija išsitenka 
tik su dviem partijom, tai Lietu
vai 4-5 turėtų pilnai užtekti. O 
jeigu kam to neužtenka — tai 
tokių nereikėtų išskėstomis 
rankomis priiminėti. 

Kardinolas V. Sladkevičius 

aiškiai pasakė: „Kalbėkime 
bendra kalba!" Bet ar taip yra? 
Deja, labai ir labai nuo to toli. 
Susiskaldę ir vienas kitą iš-
smalavę, negalime į laisvės 
šventovę įeiti. Tokie į vidų 
nebus įleidžiami. Jeigu norime 
į ją įeiti, tai turime užsivilkti 
baltą, švarų rūbą, o purvinus 
batus už šventovės durų palikti. 
Tik dėl to Mozė žydų tautą ketu
riasdešimtį metų po dykumą ve
džiojo, kad apsišvarintų ir apsi
valytų, o egiptiečių pataikūnai 
kad dykumoje išmirtų. Tik nau
ja karta, kuri švari ir nesusi
tepusi, į pažadėtąją žemę įžengti 
tegalėjo! 

GORBAČIOVAS PRIE TVOROS KELIONĖ Į TĖVYNĘ 

Jau žinome, kad Maskva 
mums peilį galanda ir grandi
nes kala. Pagal ją reikėtų vieną 
iš dviejų pasirinkti. Be pasaulio 
viešosios opinijos palankumo iš 
Maskvos jokių nuolaidų ne
galime tikėtis. Jeigu „Baltijos 
kelias" ir taikingos demonst
racijos buvo atkreipusios pa
saulio dėmesį ir teigiamą įver
tinimą, tai negalime pasakyti, 
kad to paties būtų nusipelniusi 
ir vidaus nesantaika. Vidaus 
nesantaika nėra t ik virtuvinis 
nesusipratimas. Jeigu tokie j 
nesusipratimai t ik virtuve ir 
pasibaigtų, tai nebūtų nieko 
blogo. Bet taip nėra. Tie nesu- j 
sipratimai yra viešumoje ži- j 
nomi. 

Amer ikos s e n a t o r i a i ir | 
kongresmanai duoda tai supras- i 
t i , kad juos ta i neramina, j 
Niekas nenori iš šalies,įsimai-
šyti į šeimyninius nesusipra
timus. Yra netoleruotinos pavie
nės ambicijos ir užsispyrimai. Ir 
mums yra žinoma, kad yra 
tokių, kurie badavimą pavertė 
savo profesija. 

Nenor ime n u v e r t i n t i tų , 
kurie kovojo ir už idėjas badavo. 
Bet tas kovos būdas yra nuverti- j 
namas, kai pradedama mažų 
vaikų metodus naudoti. Kai 
vaikas be reikalo rėkia, tai tėvai 
sako: „nebliauk be reikalo", o 
vaikas atsikerta: „pailsėsiu ir 
dar garsiau bliausiu!" Panašiai 
yra ir su tais „badautojais": 
„nepašalinsite Prunskienės... 
badausiu , nepašal ins i te . . . !" 
Nereikėtų apie tai nė kalbėti, 
jeigu mūsų kieme pasiliktų. Bet 
jie ar jų draugai pasistengia, 
kad būtų reporteriai ir fotogra
fai. O čia jau negerai. 

Demokratijos vardu yra kelia
ma nesantaika ir trukdomas 
vyriausybės ar tarybos darbas. 
Demokratija dar nereiškia, kad 
kiekvieno ir kiekvienas noras 
turėtų būti patenkintas. Bet 
priešingai, kad individas turi 
nusilenkti didžiumos valiai. 
Tvarkinga visuomenė yra kaip 
bičių avilys, kuriame kiek
vienas turi savo paskirtį ir 
dirba bendram labui. Bet tai dar 
nereiškia komunizmo. Komu
nizmas yra toks avilys, kuriame 
tranai dominuoja. O tranai juk 
nieko negamina. Negamina ir 
tie, kurie pastoviai badauja ar 
pastoviai demonstruoja. Vien 
t ik reikalavimais, kad vyriau
sybė sutvarkytų ekonomiją, 
krautuvių lentynos nuo to nepa-
pilnės. Leisdami apie 600 skir
tingų laikraščių ir žurnalų, 
popieriaus trūkumo irgi neiš
spręs. Visų kraš tų gerovės 
pagrinde buvo ir tebėra darbas. 
Tik, žinoma, jeigu jis nėra tranų 
tvarkomas! 

J . Ž. 

Peržvelgus sovietų diktatorius, 
gaunasi įdomus atsitiktinumas. 
Leninas buvo plikas, jį sekė 
gauruotas Stalinas. Po jo plikas 
Chruščiovas, o po jo gauruotas 
Brežnevas. Toliau buvo plikas 
Andropovas, po jo plaukuotas 
Černenko. Ar ne eilė vėl plikam 
diktatoriui? Ši mintis baugina 
visą pasaulį. Pasekus Gor
bačiovo karjerą peršasi išvada, 
kad jis neturėtų nieko prieš, 
jeigu jam būtų leista padiktato-
r iaut i bent trumpą laikotarpį. 
At rodo , kad Gorbač iovas , 
nežiūrint gabių manevravimų, 
prispirtas prie tvoros. Visas pa
saulis tikėjosi daug iš jo. Savo 
elgesiu jis beveik apkerėjo Va
ka rų valstybių pare igūnus , 
kurie visomis išgalėmis bandė 
išlaikyti jį jo pozicijoje. Bet štai 
nesena i pasakytoje kalboje 
Gorbačiovas pareiškė, kad jis 
niekad neleis duoti žemę ūki
ninkams ir neleis subyrėti im
perijai. 

Gorbačiovas, būdamas Stav
ropolio srities komunist inės 
partijos sekretorius,gavęs ag
ronomo laipsnį, bandė įvairiais 
būdais pakelti žemės ūkių 
n a š u m ą . Dėl to vė l i au 

E. RINGUS 

buvo paskirtas žemės ūkio 
ministeriu. Turbūt tada jis 
priėjo prie išvados, kad geriau
sias ūkių našumas gali būti 
pasiektas, suskaldžius kolekty
vinius ūkius į mažesnius vie
netus. Gal todėl iki šiol žemės 
reforma taip ir liko neįvykdyta, 
todėl ir sus idarė dabart i
nė padėtis. Vakarų pareigū
nai, ypač JAV :r Vokietijos, 
užuot raginę paskubėti su 
reformomis, bando viską išgel
bėti, siųsdami maisto siuntinius, 
lyg nežinodami, kad jais pasi
naudos visų pirma valdantis 
aparatas. 

KGB, karinės jėgos ir Pamyat 
nariai bauginasi, kad ateina 
galas imperijai. Jie jokiu būdu 
nenori priprasti- prie minties, 
kad Sov. Sąjunga jau paskutinė, 
kad jau visos tautos laisvos. Jie 
kaltina Gorbačiovą ir Ševard
nadze beveik tautos išdavyste 
už satelitinių valstybių išlei
dimą iš savo orbitos. Savanau
džiai generolai piktinasi, pra
radę savo privilegijas Sąjun
goje ir už jos ribų. reikalauja, 
kad šis procesas būtų sustab-

Poete Julija Švabaitė Gylienė skaito savo eilėraščius. 
Nuotr. Vyt. Maželio 

dytas. Gorbačiovas įspėtas, kad, 
jeigu jis nepakeis savo progra
mos, jeigu leis kelioms respubli
koms atsiskirti, jis bus laikomas 
tautos išdaviku. Vakarų anali
tikai galvoja, kad Gorbačiovo 
paskutiniai pakeitimai sovietų 
aparatūroje, vidaus reikalų 
ministerio buvusiu KGB, kuris 
vėl pasirinko savo pavaduotoju 
buvusi Afganistano karo gene
rolą, yra tik dėl konservatyviųjų 
spaudimo. 

Kažin? Peržvelgus Gorbačiovo 
manevravimus, dar esant pra
džioje savo kilimo partijos struk
tūroje, pasireiškia Lenino stra
tegija: žingsnis pirmyn, du 
atgal. Pilnos laisvės nešėjas jis 
niekada nebuvo nei savo tautai 
nei žmonijai. Socialistinių idė
jų jis niekada neatsisakė. Jis 
norėjo, kaip ir Chruščiovas, 
esamą sistemą pagerinti. Prie 
demokratijos jis dar nepriaugo, 
juk asmeniškai nuo komunizmo 
jis nenukentėjo. Faktinai ta sis
tema įgalino jį pasiekti dabar
tinės pozicijos. Per penkerius 
metus Gorbačiovas nepravedė 
jokios pagrindinės reformos 
pakeliui į demokratinę sant
varką. Per visus atstovų suva
žiavimus jis sklandžiai pravedė 
įstatus, duodančius jam vis 
daugiau asmeninės galios, 
kokios Rusijos istorijoje niekas 
neturėjo. Tautos, išsiilgusios 
laisvės ir geresnio gyvenimo 
sąlygų, nerimsta. Gorbačiovui 
laiko daug neliko. Reikalau
jama ne tik pašalinimo senos 
aparatūros, bet vis dažniau ir 
garsiau girdėt balsų, kad buvę 
kaltininkai būtų teisiami už pa
darytas skriaudas, nes jų dar 
daug ir jie stabdo pažangą. 

Gorbačiovas priėjo liepto galą 
ir atėjo laikas apsispręsti, ar eiti 
su tauta ar laikytis prie vir
šūnės ir galios, kaip anksty
vesni diktatoriai. Atrodo, kad 
asmeniškas egoizmas nugali. 
Gaila, nes Sov. Sąjungos pava
saris žadėjo daug gražios 
ateities visoms imperijos tau
toms. 

Užsienių reikalų ministerio 
Ševardnadzės (gruzino) staigus 
atsistatydinimas liudija, kad 
Gorbačiovas perėjo į pavergėjų 
pusę. Matyt jis jau turi duome
nų, kad artimoje atei tyje 
prasidės spaudimas prievarta 
grąžinti disidentines respubli
kas atgal į rusiškos meškos 
glėbį. Ševardnadzė, kaip Gru
zijos sūnus, toliau dirbti su 
nauju diktatorium nesutiko ir 
įspėjo pasaulį apie naują pavojų. 
Už tai jis bus minimas istorijo
je kartu su Solženicynu ir Sa
charovu kaip tautų didvyriai. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų ko re sponden ta s Europoje 

„1956 m. traukiniai ir šarvuo
čiai riedėjo Vengrijos žeme, tam
siose uniformose kariai šaudė į 
laisvės kovotojus. Vengrija po 
24 metų. Šiandieną tie patys 
svetimi kariai, pasipuošę gvaz
dikais, keliauja į rytus". 

Tokiais sakiniais savo įspū
džius Miuncheno dienraštyje 
„Sueddeutsche Zeitung" gruo
džio 24-26 d. aprašo vengrų 
kilmės korespondentas Belą 
Keyer. J i s mato ant vagonų 
pakrautus šarvuočius, raketas, 
groja karinis orkestras. Iki 
gruodžio mėn. vidurio iš Veng
rijos išvyko 971 kariniai trauki
niai. Ne kiekvieną dieną šiuos 
transportus palydi Vengrijos 
parlamento atstovai, užsienio 
valstybių diplomatai. Tačiau 
Taborfalva maža geležinkelio 
stotelė yra išimtis, kadangi, iš
vykstant šiam transportui, visą 
apygardą apleidžia kartu ir 
pasku t in i s raudonarmie t i s . 
Džiaugiasi vengrai, nes kelyje į 
Jugoslavijos sostinę kareivinių 
rajone nesigirdės rusiškų dainų, 
komandų, pačios kareivinės už 
aukšto mūro liks tuščios. 

Nea t s i sve ik ina su išva-
čiuojančiais kariais draugai, 
kadangi jie jų neturi. Gvazdikus 
prisegė Kerskemet moterys ir 
vaikai. J ie visi atrodo kaip nor
malios vengriškos mokyklos 
auk lė t in i a i , nes apsirengę 
spalvotais megztukais, džinsais, 
sportiniais batukais. Deja, jie 
visi ka lba rus iškai ir yra 
r audona rmieč ių kar in inkų 
vaikai. Fotoreporterė spaudžia 
mygtuką ir dejuoja — vargšai, 
kas raudonarmiečių laukia 
gimtinėje? 

„Riebaus" gyvenimo kariai 
Vengrijoje nematė. Maistas la
bai paprastas, uždaras kareivi
nių gyvenimas < amerikiečiai 
Vokietijoje vaikšto laisvai — K. 
B.), kartais grupėmis išeinant į 
miestą. Netolimos užeigos sto
roka vengrė laikraščio ko
respondentui taip pasakė apie 
raudonarmiečius: jie ateidavo 
tik vakare, atsinešdami į „Prav-
dą" laikraštį įvyniotą rūkytą 
žuvį. Gerdami degtinę j ie 
ašakas ir žvynus išspjaudavo 
ant grindų. Kartais raudon
armiečiai atvykdavo be kari
ninkų, gerdavo „vodką", spok
sodami ilgas valandas vienas į 
kitą. 

Tuščios kareivinės. Kam jas 
galima panaudoti? Reikalingas 
didelis remontas, jis reikalingas 
ir karininkų butuose. Tačiau 

Taborfalva gyventojai yra 
nuosavų namų mėgėjai. Tad, 
kas nori keltis į apleistus kari
ninkų butus? Greičiausiai, kurį 
laiką jie stovės tušti, panaudo
jant kareivines Sov. Sąjungos 
numatomam gyventojų antplū
džiui j vakarus. Čekoslovakija 
ir Vengrija prie Sov. Sąjungos 
sienos stato užtvaras. Tačiau ar 
jos atlaikys milijoninę nuo bado 
bėgančią masę? 

Paskutinį kartą Taborfalvoje 
suskamba Sov. Sąjungos him
nas. Atsisveikina pietinės armi
jos vadas Aganjan, trys kariai, 
džiaugdamiesi gerais ryšiais su 
vengrų visuomene, vengrų 
kariais, tačiau visiškai neminė
dami išsikėlimo į tėvynę. 

Liko tik vienas plakatas. 
Paskutinis karys rusiškai sako: 
„Tesaugo Dievas jus ir 
Vengriją". Tai simbolinis at
sakymas į Vengrijos Demokra
tinio Forumo priešrinkiminį 
plakatą su stambaus raudonar
miečio nuotrauka ir užrašu: 
„Draugai — galas". 

Raudonarmiečių išvykimas iš 
Vengrijos palieka taip pat 
dėmes ir jis nėra toks gražus ir 
taikingas kaip išviršiniai atro
do. Mat sovietai už savo 140 
kareivinių ir 370 apartamen-
tinių namų su 14,500 butų 
reikalauja 1.2 milijardų rub. 
atlyginimo, kurių pusė turėjo 
būti sumokėta iki 1990 m. pa
baigos. Vengrijos krašto apsau
gos min. atsisakė nuo tokių 
„skolų" mokėjimo. 

Vokietijos policija savo pra
nešime spaudai pažymėjo, kad 
buv. Rytų Vokietijoje raudonoji 
armija yra policijai didelė pro
blema. Kiekvieną savaitę iš 
savo dalinių pabėga 15-30 
raudonarmieč ių . Taip pat 
kiekvieną savaitę užregist
ruojami 20-30 nusikaltimų. Tai 
„darbas" dezertyrų, kadangi 
raudonarmiečiai įsibrauna į bu-
tus . k rau tuves , ieškodami 
maisto, rūkalų, degtinės, apavo, 
rūbų. 

NETIKĖTAS 
PASISEKIMAS 

Gelbs t in t Šv. Šeimos 
bažnyčią, kuri yra apie 130 
metų senumo ir reikalinga 
didelių remontų, surinkta iš 
viso aukų daugiau 2.1 mil. dol.; 
ji galės būti atnaujinta ir arki
vyskupija jos jau nebeuždarys. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 
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Dievas turėjo vieną savo Sū
nų žemėje be nuodėmės, tačiau 
niekada neturėjo nė vieno be 
kentėjimo. 

Su. Augustinas 

Gudrūs ir kvaili žmonės yra 
vienodai nepavojingi; tik pusiau 
protingi ir puskvailiai yra pa
vojingi. 

Goethe 

Traukinio laukimas visuomet yra varginantis 
dalykas. Paskutiniai patarimai, pabučiavimai ir Jū
ratė šiaip taip įgrūdo motiną į traukinio vidų. Sėdima 
vieta buvo didelė prabanga, bet Varkalienė greita, jau 
buvo užsikariavusi vietą prie lango, o Jūra tuo laika 
nešė ir krovė ryšulius. Nedaug kas buvo likę. — 
truputis rūbų ir maisto, šeimos nuotraukos, sidabriniai 
š a u k š t u k a i su monogramomis , Jūros taut inis 
kostiumas ir motinos sidabrinė lapė. Iš kaimyne pra
trukusio maišo pamažu byrėjo miltai, šalia du nu v.rgę 
kareiviai išsitraukė kortas. Kažkoks pilietis ne-iojo 
gandus, kad geležinkelis subombarduotas ir teksiu ?orą 
sykių persėsti, bet juo niekas nenorėjo tikėti. 

Mažutė ir apsiašarojusi Jūra ilgai dar mojavo ranka 
nutolstančiam traukiniui. Iki pasimatymo, mama. tik 
kažin kada ir kaip. Už poros dienų ji turėjo guM į 
ligoninę operacijai,ir jos baimė nuolat augo. Nenuvo 
niekad sunkiai sirgusi, nebuvo turėjusi jokių operacijų, 
todėl labai bijojo ligoninės. O čia dar toks a i t r u s 
dalykas — akys! Jeigu nepavyktų... Ak, nuo likimo 
nepabėgsi! Mindaugas taip gražiai nuramino, o jam iš
važiavus ir vėl pabijojo, atidėliojo, kol pradėjo b<-eik 
nieko nematyti. Tuo pat laiku pradėta kalbe: >pie 
rusus ir bėgimą iš Vienos, kaip prieš Nauju? Metus 
buvo išpranašavęs Gasparas per tą nemalonia vaka-
rienę. Tuo pat metu per lietuvių draugijos komitetą, 
atėjo laiškas nuo Danutės. Svajodama patekti j 

Šveicariją, ji buvo atsiradusi prie pat tos laisvės šalies 
sienos, bet pasienis buvo labai saugojamas ir be ypa
tingų popierių svetimšaliams ten buvo labai sunku 
prisiartinti. Danutė dirbo vienoje turtuolio šeimoje prie 
trijų isteriškų vaikų, jų namas buvo aukštai kalnuose 
Vorarlberge, vardu Laterns. Iš ten ji rašinėjo laiškus, 
ieškodama artimųjų ir jai pavyko pagaliau gauti 
Varkalų adresą. Kazė tuojau susirūpino galimybe ten 
persikelti, bet buvo blogiau su Jūrate, jos akys 
reikalavo greitos pagalbos. Todėl po didelių susi
rašinėjimų ir dvejonių buvo prieita išvados palikti Jūrą 
daktaro globoje, o pačiai bandyti su daiktais įsikurti 
kalnuose, nes Danutė prisiuntė reikalingus dokumen
tus. Štai dabar motina skrido greituoju traukiniu kalnų 
link, o Jūratė buvo palikta Bielskuvienes globje. 
Bielskai irgi dairėsi naujos vietos, Gasparas buvo iš
vykęs į Freiburgo pusę, kur žinojo įsikūrus daug 
lietuvių, nežiūrint neseniai įvykusio baisaus bombar
davimo. Bet dabar iš puikiosios Vienos tebuvo likę tik 
griuvėsių krūva, sudegė garsioji Opera, Šv. Stepono 
Katedros šone juodavo didelė skylė, susisiekimas buvo 
pakrikęs, žmonių nuotaika bloga. Oras buvo pilnas 
dulkių ir baimės. 

Prislėgta širdim Jūratė grįžo į savo kuklų kamba
rėlį. Ji tebuvo pasilikusi sau keletą rūbelių, viską kitą 
išsivežė motina. Kambarys atrodė tuščias ir nejaukus, 
mintys juodos. 

— Kodėl jūs visi bėgate? — nesuprato senukė šeimi
ninkė. — Juk mokate rusiškai, dar ir mane užtarsite. 
Aš turtų neturiu, man gal jie nieko nepadarys. O na
ciai tegul sau bėga vieni, ar jūs nacių draugai, kad irgi 
bėgate? 

Jūratė nieko neatsakė. Šeimininkė buvo beveik 
kurčia, o kad ir girdėtų, negi išaiškinsi? Nejaugi tikės 
ar supras pasakojimus apie sudegintus namus, išnau
dotas moteris? Apie kumščio teisę, Sibirą? 

Tebuvo likusi viena diena. Vaikščiojo kadaise 
gražiu Ringu su kavinėmis šaligatvių pakraščiuose ir 
išdidžiais Kaizerio rūmais, nuvažiavo į Schoenbrunno 
pilį ir ilgai gėrėjosi praėjusio šimtmečio skoniu ir 
gyvenimo meile. Bet dabar ten nebuvo kas veikti, buvo 
atėję kiti laikai, ir žmonės garbino kitus dievus. 
Apdulkėjusi, kantri Viena lenkėsi naujam likimui. 

— Kaip jūs vardas? — klausė maža sudžiūvusi 
moterėlė, pakėlusi galvą nuo pagalvėlės ir įsmeigusi 
dideles vanagiškas akis į naujai atvykusią. 

— Jūratė Batutis, mes iš Lietuvos, pabėgėliai. 
— Ar jūs čia viena? 
— Taip, motina išvažiavo į kalnus, o apie vyrą 

neturiu jokių žinių. 
— Tėvelio irgi neturite? 
— Nežinau, rusai išvežė į Sibirą prieš keturis 

metus, tai nuo to laiko taip ir dingo. 
— Dieve, Dieve, štai ką padaro karai! — dūsavo 

moterėlė, jai pritarė kelios kitos, viena gulėjo šalia 
Jūros užrištomis akmis, kita nešiojo didelius juodus 
akinius, uždarus iš visų pusių, kad neįeitų šviesa. 

— O kas jums yra su akimis9 

— Reikalinga operacija, mūsų šeimoje blogos akys, 
tai paveldėjimas. 

— Taigi, taigi... O rusų. ar nebijote? 
— Bijau, nes pažįstu, gyvenome po jų batu ištisus 

metus. Ir jūs tai suprasite, kai pažinsite jų kumštį. 
Mūsų šalyje tiek ašarų, tiek kraujo per tuos metus 
nutekėjo! 

— Kažin ar jau taip blogai ir bus? — suabejojo 
sudžiūvėlė. — Ar ir už nacius blogesni? — tykiai pridėjo 
apsidairydama, bet aplinkui buvo patikimi veidai. 

'Bus daugiau) 

I 
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PIRMIEJI 
ŽINGSNIAI NAUJAM 

PASAULYJE 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Po 10 dienų supimo ir mėtymo 
kareiviškam guolyje mūsų lai
vas artinosi prie Amerikos 
pakrančių. 850. užgulę laivo 
turėklus, viltingai žvelgė į, vos 
įžiūrimą pro rūką. horizontą. 
Nors ir nesu prietaringas, bet 
penktadienis ir dar gruodžio 13 
nejaukiai nuteikė. Pats horizon
tas man atrodė, kaip pjūklas 
išlaužytais dantimis. Tik iš rūko 
iškilusi stovyla su šviečiančiu 
žibintu raminančiai guodė. Ne 
vienas matė toj stovyloj kelrodį 
į laimės kraštą, kur pinigai 
auga ant medžių, o sidabrinukai 
spardomi gatvėse. 

Po žalsvų kortelių išdalinimo, 
ėjome pro muitininkus, kurie su 
šypsena veide atlikinėjo savo 
pareigas. Ir ko jiems nesi-
šypsoti? Matė jie aliuminijaus 
puodus, dalgius, batsiuvio įran
kius, motociklo dalis, knygas, 
laikraščius... Kai kurie ap
rangos dalykai keliavo per 
Atlantą antrą kartą. 

Pagaliau apkabinėtas su įvai
riaspalvėmis kortelėmis dėjau 
koją ant cementinės žemės. 
Mano nuostabai, kietas cemen
tas lingavo po mano kojomis. To 
jausmo porą dienų negalėjau 
atsikratyti. 

Daugelis buvo giminių sutik
ti. Tad ir prasidėjo glėbesčia
vimai. Ir ko nešokti dėdei ar 
tetai ant kaklo, kada jų dėka 
pasisekė pasiekti Naujojo Pa
saulio krantus. Manęs niekas 
nelaukė ir aš neturėjau kam 
bučiuoti į skruostą. Bet aš 
nebuvau paliktas našlaitauti. 
Prisiartinusi ponia, išsipusčiusi 
kaip kino artistė, durdama 
pirštu į prikabintą ant švarko 
atiapo kortelę su mano pavarde, 
užklausė: 

— Lietuvys? 
— Taip. ponia. Jonas Kairys, 

iš Kauno. 
— Mano pravarde — Evelyn 

Naujokas. Dabar einam į mano 
karą ir aš nudraivinsiu pas tavo 
sponsorių. — Tai buvo viena iš 
savanorių, kurios uždavinys 
buvo pristatyti į laiduotojo 
namus. 

Sėdėdamas minkštoj sėdynėj 
daugiau stebėjaus prabėgan
čiais vaizdais, negu gilinausi į 
menkai besivystantį pokalbį. 
Daugiau atsakinėjau, negu 
klausinėjau. Ji buvo turtinga, 
graži amerikiete, o aš — var
gingas Dievo paukštelis. Tokioj 
draugystėj, mano nuomone, ne
galėjo būti bendros kalbos. 

Kiek pavažiavus, buvau 
užklaustas: 

— Ar gavai ant laivo lančių? 
— nelaukdama atsakymo, tęsė: 
— Aš misliju, kad sustosime į 
dainen. Koki aiskrymą laikini? 

— netikėtai užklausė. 
— Man vistiek. — sugraibiau 

atsakymui. 
— Tai tu nekėrini. Okey, aš 

laikinu stroberis. manau ir tu 
laikinsi. 

Sustojom prie blizgančio pa
stato. Ne tik blizgėjo iš lauko, 
bet ir viduj sienos ir lubos 
švytėjo. Tik atsisėdus prie sta
liuko, atsirado graži, liekna, 
baltai apsirengusi padavėja. 

Mano vadovė taip greitai 
supasakojo. kad padavėja vos 
spėjo rašyti į savo bloknočiuką. 
Nespėjau gerai apsižvalgyti, 
kaip atsirado ant stalo garuo
janti kava su saldžiais tešlai
niais. Išgėrus kavą ir užsigar-
diiavus skaniais ledais, staiga 
buvau užklaustas: 

— Ar nenori eiti j vyrų 
kambarį? Aš eisiu kur leidės 
eina, o tu eik kur užrašyta 
„Gentlemen". 

Teisybę pasakius, jau seniai 
norėjau a ts i re ikalaut i , bet 
nežinojau kaip paklausti, kur 
tie du nuliukai yra. 

Jos būta geros vairuotojos. 
Lėkėm kaip vėjas. Netrukus 
pasirodė ir Philadelphijos 
mūrai. Dar įdėmiau pradėjau 
stebėti aplinkumą. Juk čia rei
kės man gyventi. Įvažiavus į 
miestą, stebėjaus mano vairuo
tojos sugebėjimais. Vienus 
lenkė, kitus praleido. Suko kai
rėn, suko dešinėn. Matyt , 
miestą ji pažinojo kaip savo 
kišenę. Pagaliau įvažiavom į 
gatvę, apsodintą dideliais me
džiais. Sustojus mašinai, mano 
vairuotoja rodydama į vieną 
namą. tarė: 

— Čia bus tavo namai. O 
dabar išimk iš tranko savo 
baksą ir einam į vidų. 

Belipant laiptais į namo 
verandą, nenorom pamačiau 
namo numerį. Net šiurpas 
nukratė, pamačius 1313. Bet 
apie prietarus nelaikąs bu'-o 
galvoti. Tarpduryje stovinti 
mano būsimoji še imininkė 
nužiūrėjo mane nuo galvos iki 
kojų ir vėl nuo kojų iki galvos, 
matyt patenkinta mano išvaiz
da, nušvitusiu veidu kartojo: 

— Veikom, veikom. Tai būsi 
mano burdingierius? 

— Jeigu priimsite, tamstele, — 
iš anksto gerinaus būsimai šei
mininkei. 

— Esu turėjusi šešis ir nė 
vienas nekompleinino. Tik tas 
Čarlis, kai pradėjo kreizavoti, 
turėjau išvaryti. Jeigu tu būsi 
orrait, ir aš būsiu orrait. — Savo 
autoritetui pdidinti, pridėjo: — 
Dec oi! 

Šeimininkei vedant, visi trys 
užlipome į trečią aukštą. Čia 
turėjo būti mano kampelis. 

Ponia, mane atvežusi, apžiūrėjo 
kambariuką ir, matyt, radusi 
žmonišku , dėkodama Mrs. 
Ziley, ta ip vadinosi mano 
seimininkė, atsisveikino linkė
dama man „Good luck". 

— Ai betčiu, tokioj minkštoj 
lovoj nesi gulėjęs, — provokavo 
Mrs. Ziley. 

Kažką numykiau, nes neno
rėjau įsivelti į ginčus. 

— O dabar, nesimankyk per 
daug ir ateik pas mane ant 
kavos, — išeidama dar pridėjo: 
— turiu gerų kukių. 

Pasil ikęs vienas pradėjau 
žvalgytis. Kambariukas nebuvo 
didelis, bet šviesus ir švarus. 
Kaip buvusiam dipukui buvo 
karališkas. Buvo stalas, buvo ir 
kėdė. Buvo kur atsisėsti, buvo 
kur ir atsigulti. Pažiūrėjęs pro 
langą, mačiau skubančius žmo
nes. Belapių medžių šakos lin
gavo. Gruodžio vėjas šėlo, bet 
pas ponią Ziley buvo šilta. 

Virtuvėj ant stalo garavo 
kava ir kvepėjo pyragaičiai. Ne
jaukus jausmas apėmė, kada pa
stebėjau, kad šeimininkė nenu
leido nuo manęs akių. Nežinau, 
ar iš drovumo ar baimės nepa
kėliau akių nuo savo puoduko. 
Tik kai ji atsikeldavo nuo stalo, 
tai šio, tai to paimti, pamačiau, 
kad tai buvo gana dailus mote
riškas sutvėrimas. Plaukų prie
žiūra pavyzdinga. Apsirengimas 
skoningas. Judesiai laisvi. 
Trumpais žvilgsniais pradėjau 
ir veidą stebėti. Nosis, lūpos, 
skruostai nedarė jos gražuole, 
bet nebuvo ir bjauri. Amžius? 
Nebuvo pirmos jaunystės. Ki
taip sakant, man per sena, o aš 
jai per jaunas. Gal ir ne? 

Pasikalbėjimas vyko daugiau 
tardymo pobūdžiu. Pasisakius, 
kad jau 2 metai našlė užklausė: 

— Ar moki angelskai? 
— Truputį, — atsakiau. 
— Manau, kad tai reiškia 

biškį. O kaip su karu? Ar moki 
draivinti? Jeigu nemoki, prisieis 
strytkaru važinėti. Jei ir mokė
tum, tai be draivinimo laisnių, 
nė iš vietos. Bet jeigu gausi 
Springarnios bučernėj džiabą, 
b a s a s sustoja prie durų. 
Neblogai mūsų žmonės uždirba 
ir Dumšos šapoj. Girdėjau, kad 
furmonas Tuleikis priima ir 
nemokančius kriaučiauti. Tie, 
kurie dirba pysvorką, uždirba 
paga! procę. Neblogai pasitik
rinti ir Frenks tavernoj. Ten 
susirenka iš visų šapų ir jie žino, 
kur kas yra. 

Visus jos išguldymus priė
miau su tikru susidomėjimu. 
Prižadėjau jau kitą dieną nueiti 
pas Frank, nes delnai pradėjo 
niežtėti. Norėjosi kuo greičiau 
užsidirbti pirmą dolerį. 

Frank's Tavern radau nedaug 
klaidžiodamas. Kulniavau pa
gal šeimininkės direktyvas. 
Virš įėjimo kabojo daug pasa
kant i iškaba: Place vvhere 
friends meet. Įėjęs, radau ilgą 
barą, prie kurio sėdėjo penki vy
rai. Vienas iš jų kalbėjo. O kiti 
tik klausėsi. Niekas į mane nė 
pažiūrėti nepažiūrėjo. Tik vyras 

už baro, užsirist-s ant pilvo ne-
peršvariausią \. i IJ uoste, mane 
pastebėjo. Mar. priartėjus prie 
baro, buvau užklaustas: 

— What's yo..- pieasure? — į 
klausimą, atsakiau klausimu: 

— Mister Fr ak? 
— You bet, I am Frank, -

išdidžiai atsiliepė vyras, pri 
menantis lietuviška gaspadorių. 

Nedrąsiai pradėjau: 
— Esu lietuv - ir tik dvi die

nas Philadelphijoj. Sustojau pas 
Mrs. Ziley. Ji mane čia atsiuntė. 
Gal ponas žino. kur galiu gauti 
darbą. 

Vietoj atsakymo, gaspadorius 
sušuko į baro galą: 

— Ei, you guys. listen to me. 
Here is my countryman. Only 2 
days in this country. Let's buy 
him a drink. 

Bematant prieš mane atsirado 
5 stikliukai kažkokio gėrimo. 
Nustebintas tokiu vaišingumu, 
iškėliau stikliuką ir atsilygin
damas, išdrožiau stovykloj 
išmokta „ženk ju". Iškėlus 
stikliuką, reikėjo jį ir ištuštinti. 
Kažkas deginančio nuslinko 
gomuriu. 

Frank stebėdamas mane, gar
siai sušuko: 

— Sanavagan. matau, kad 
nefūlini eraund ir geri kaip 
verbliūdas. Čia gali gerti kiek 
nori, bet žiūrėk, kai gausi 
džiabą, negerk per lančių, — ir 
nuėjo prie besikalbančių vyrų. 

Ats i radus dar ke l iems 
gėrikams, užeiga paskendo dū
muose, kad jau ore ir kirvį būtų 
buvę galima pakabinti. Besė
dint ir begalvojant, priėjau išva
dą, kad tie amerikiečiai besą 
puikūs žmonės. Perka ateiviui 
išgerti ir dar palinki „Good 
luck". Neišsisuko nė vėliau 
atsiradę nuo Frank raginimo 
Atsirado dar trys stikliukai. O 
Frank tik žvangino išklerusią 
kasą. Jeigu taip toliau bus, 
pagalvojau, .s'avo kojomis nebe
išeisiu iš tos tavernos. Greitomis 
iš eilės ištuštinau 3 stikliukus, 
bet paskutiniam reikėjo atsi
kvėpti. Žiūrėdamas į paskutinį 
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75 metus aptarnauja lietuvius 
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MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
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stikliuką, pajutau, kad kažkas 
atsisėdo šalia manęs. Aitrus 
kvepa lų k v a p a s sk l ido iš 
dešinės. Pakartot inu kosėjimu, 
kas sėdėjo iš dešinės, norėjo 
atkreipti mano dėmesį. Pasu
ka' ą ir ką pamačiau? O gi 
j u šypsodama žiūrėjo 
ties man į akis. Nespėjau nuo 
jos nusigręžti, kašip ji prasklei
dė savo ploscių ir, rupūžė, ji 
buvo nuoga. Kaip grei tai ji ap
sinuogino, taip grei tai ji ir 
užsidengė savo plosčium. 

Buvau girdėjęs, kad ne tik kas 
parduoda meilę, bet ir kas ją 
perka, yra vienodai baudžiami. 
Nebaigęs paskutinio stikliuko, 
nėriau pro duris, nei „bye, bye" 
nepasakęs. 

Kada atsiradau lauke, buvo 
bepradedą temti . Prieš akis 
atisvėrė vaizdas, kur is man 
buvo nepažįstamas. Instinkto 
vedamas, pasukau į dešinę. 
Jeigu, prieš einant pas Frank, 
žemė dar lingavo, t a i dabar ko
jos tiesiog lipte lipo prie žemės. 
Kuo toliau, tuo labiau jos darėsi 
sunkesnės . Nors d a r buvo 
ankstyvas vakaras , bet nuo
vargis vis didėjo. Ir kada kojos 
per kelius ėmė linkti , eismo 
šviesos pradėjo ratu suktis, kaip 
karnavale karuselės. Neilgai jos 
sukosi. Joms užgesus, šaltas 
šaligatvio cementas vėsino įkai
tusį veidą. 

Skaudančia galva lipau tas 
ke l ias pakopas žemyn. Aš 
žinojau, kad mano kambarėlis 
buvo pas Mrs. Ziley, bet išėjau 
iš visai nepažįstamo namo. 
Nebuvo gatvėj nei medžių, nei 
skubančių žmonių. Tik mašinos 
skubėjo tai į vieną, tai į kitą 
pusę. 

Rūpestinga šeimininkė buvo 
įdavusi keletą „tokenų", kad, 
reikalui esant, galėčiau par
važiuoti namo. Reikalas atsi
rado, nes kelias nuo ,,19-th 
precinct" iki namų buvo toli
mas. „Tokenas" pasirodė labai 
parankus. 

CLASSIFIED GUIDE 

1991 
Šiais metais pagalvok pirma apie kitus. 
Pasidžiauk šios žemės grožiu. 
Parašyk meilės laišką. Pasidalink savo gerybėmis su kitais. 
Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas svetimam. 
Dėkok Dievui už viską, ką turi, būtų tai maži ar dideli dalykai 

Sutaikink besiginčyjandus. Švelniai atsakyk klausiančiam. 
Aplankvk pamirštą draugą. 
Nejtannek! Pasitikėk! 
Ištesėk, ką pažadėjai. Atrask laiko. 
Pamiršk skriaudą. Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas. 

Paklausvk! Bandyk kitą suprasti. 
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitų. 
įvertink kitus. Būk švelnus ir malonus. 
Pasijuok truputį. Pasijuok daugiau! 
Būk vertas pasitikėjimo Nepamiršk padėkoti! 

Melskis už taiką. Nueik į bažnyčią. 
Mvlek ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vel! 
Visa tai — tik lašas gerų darbų jūroje. 
Pradek suos daryti! 
Tai — paprastos mintys, kurias girdėjai daugelį kartų. 
0 tačiau jų įtaka — neišmatuojama! 
Šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą! 

Geriausius linkėjimus siunčia pareigūnai ir tarnautom. 
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NEW JERSEY, NEW YORK - „Lietuvos A ts im in ima i " , 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Seton Hali Universi
teto stoties, 89-5 PM banga. „Music of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadien ia i gedimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Or. 
J. J. Stukas — direktorius. 234 Sunllt Dr., Watchung 
N J 07060 Tel. 201-753-5636 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (706) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti. Kad esate arba/torite būt! 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa-
.»ces Įkainavimas nemokamai . 

m mis, KOMPIUTERIŲ 
pagaiūa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste if priemiesčiuose Sąži
ninga1 patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELLBACE REA.TORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

Q 3 MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu 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 a r b a 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd. , 
Chicago, IL 60629 

LB mes 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

HELP WANTED 

Reikalinga moteris namų ruošai, mais
to pagaminimui ir prižiūrėjimui aklos mo
ters. Reikėtų gyventi kartu užmiestyje 
Pageidau;ama. kad šiek tiek mokėtų 
angliškai ir sutiktų dirbti ilgesnį laiką. 
Kreiptis 708-339-7319. 

M ISCELLANEOUS 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus . 

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

Tel. — GA 4-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is Į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

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

Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

• — = 9 

Poną K A Z I C K Ą , gyv.. galbūt. Bosto
ne, norėjusi sužinoti apie BADARUS, 
gyv. L inkuvoje , prašau skambinti 
Aldona i , t e l . 1-708-442-9099. 

SlTEro 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

„ATLAIDAI — Uthuanian Pilgrlmages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama „Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W . 63rd St. 
Chicago, IL 80629 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrlkas Songinas 

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

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

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



Vasario 16 gimnazijos mokinių koncertas 1990 m. gruodžio 1 d. v iolončele 
groja Rūta Salgytė, akompanuoja mokytojas Liudas Metekaitis. 

Nuotr. M. Šmitienės 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
M I N Ė J I M A S 

N e p r i k l a u s o m y b ė s š v e n t ė s 
minė j imas šiais m e t a i s Brock-
tone įvyks vasar io 17 dieną. 
M a n o m a , kad la isvę mylintieji 
l i e tuv ia i sus i r inks , sus i r inks 
a t s iga iv in t i nors mažu laisvės 
rasos lašel iu. 

Vasar io 10 dieną Šv. Kazimie
ro bažnyčioje 10 vai. b u s at
la iky tos šv. Mišios už žuvus ius 
l ietuvius, kovojusius už Lietuvos 
la isvę ir nepr ik lausomybę . Po 
Mišių bus vyks t ama į Legion 
P a r k a ikš tę , kuri vienai savaitei 
bus pavadin ta Mindaugo aikšte 
ir bus pakeistos iškabos. Aikštė
je b u s iškel ta Lie tuvos vėl iava 
ir sugiedota Amer ikos ir Lietu
vos h i m n a i . 

Vasa r io 10 d. minėj imo nebus 
ga l ima daryt i , n e s tą d ieną at
vyks ta Bostono ka rd ino la s Ber
n a r d a s Law ir l a ikys pama ldas 
už kažką kitą ir salė bus užimta. 

Todėl vasario 17 d., po 10 vai. 
p a m a l d ų bus v y k s t a m a į Min
daugo a ikš tę nule is t i vėl iavas , 
o 3 vai . po pietų Šv. Kazimiero 
parapi jos salėje įvyks tos šven
tės minėj imas . Po a t ida rymo ir 
sve ik in imo kalbų bus Gintės 
D a m u š y t ė s (Lietuvių Informa
cijos cen t ro atstovės) paska i t a 
a p i e d a b a r t i n ę kovos būk
lę. Po paskai tos bus meninė 
programa, kurią a t l iks Šv. Kazi
miero parapijos choras , vado
vau jamas muzikės J ū r a t ė s La-
lienės, Vilniaus konservatorijos 
absolventės . Bažnyčioje i r mi
nėj ime organizacijos da lyvaus 
su vėliavomis. Minėjimą rengia 
Brocktono Lietuvių Ta ryba . 

V a c l o v ą S e n ū t a 

Worcester, MA 

M I N Ė S I M E V A S A R I O l f r JĄ 

Worcesterio Lie tuvių Orga
nizacijų taryba Lietuvos Nepri
klausomybės a tkū r imo 73 metų 
s u k a k t i e s minėjimą ruošia sek
madienį , vasario 10 d., š ia tvar
ka : 

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapi jos bažnyčioje b u s auko
j amos šv. Mišios už Lie tuvą ir 
kenčiančius l ie tuvius . Organi-

V A R N U G U D R U M A S 

V a r n o s moka gudria i atimti 
kau l ą a r kitą kąsnį n u o šuns. 
Išvydusi šunį, k a u l u nešiną, 
v a r n a nepaleidžia jo iš akių, 
laikosi art i jo, n u t u p i a ant 
ž e m ė s a rba a r t i m u o s e me
džiuose, laukdama akimirksnio, 
kai šuo nors t r u m p a m laikui 
paleidžia kaul? iš savo dantų. 
Vikr ia i s tvėrusi kaulą , varna 
p a k y l a su juo į orą. 

K a r t a i s v a r n a mėgs ta žaisti 
ore, pa le i sdama nešamą kąsnį, 
vikr ia i pagaudama jį ore iš nau
jo ir t . t . 

K a r t a i s du paukšč ia i pešasi 
ore dėl pagrobto kąsnio , vers
d a m i viens k i t ą paleist i jį ir 
nus ineš t i sau. 

(T. I v a n a u s k a s 
„Lietuvos paukščiai") 

zacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėl iavomis , jų nariai — unifor
m u o t i . Tur inč ios t a u t i n i u s 
d rabuž ius moterys prašomos 
j a i s pasipuošt i , nes t a i Lietuvos 
d iena . 

3 vai. p.p. minėjimas Maironio 
pa rko didžiojoje salėje. Pagrin
dinis kalbėtojas prof. dr . Leonas 
Gr in ius iš Lietuvos. Koncert inę 
p rogramą a t l iks Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovaujamas 
va rgon inkės O. Valinskienės. 

Tarybos valdyba p ra šo orga
nizacijas ir visuomenę dalyvauti 
pamadose , minėjime ir įteikti 

auką Lie tuvos l a i sv in imo d a r 
bams. Aukos, aukotojų pageida
vimu sk i r i amos V l i k u i , L i e t u 
vių Bendruomenei a r Al ta i . J a s 
ga l ima į te ik t i m i n ė j i m e , a r 
pasiųst i organizaci jų t a r y b o s 
iždininkui Algiui Glodui , 37 
Sandy Glen Drive, Ho lden , M A 
01520. 

Po minė j imo , to je pač io j e 
salėje, t a r y b a r e n g i a v a i š e s 
visiems. P a k v i e t i m a i g a u n a m i 
pas t a rybos va ldybos n a r i u s , 
organizaci jų p i r m i n i n k u s i r 
minėjimo dieną p r i e įėj imo. 

Minėdami šią b r a n g i ą s u k a k 
tį, p r i s imink ime m ū s ų b r o l i u s , 
seses pavergtoje L ie tuvo je ryž
t ingai kovojančius už jos l a i svę . 
Aktyviau j u n k i m ė s su kovojan
čia t a u t a už b r a n g i o s t ė v y n ė s 
išlaisvinimą. Visi d a l y v a u k i m e 
minėjime ir n e p a g a i l ė k i m e di
desnės aukos L i e t u v a i . 

J . M . 

dž ių b u v o pašau t a s , p a i m t a s į 
n e l a i s v ę . Baigė Yale univer
s i t e t ą po karo , žaidė univer
s i t e t o futbolo komandoje , o 
v ė l i a u d i rbo Yale sporto sky
r iu je . R ė m ė šalpą, p r avesdamas 
W a t e r b u r i o „March of D i m e s " 
vajų 1951 m. Liko žmona , sū
n u s , k e t u r i o s dukros ir t r y s 
a n ū k a i . 

J o s e p h P . Vaichus buvo lap
k r i č i o 17 p a š v e n t i n t a s k lebono 
padėjė ju B u r o i n g B u s h koply-

Waterbury, Conn. 

Franc i s , JVi tz" Ba rz i l i auskas , 
prieš 70 m. Wa te rbu ry j e g i m ę s , 
mirė gruodžio m ė n . F . Barz i 
l iauskas buvo profesinio futbolo 
žaidėjas 1947-1951 d a u g i a u s i a 
New Yorko „ G i a n t s " rinktinėje. 
Lankęs Holy C r o s s kolegi ją 
Worcesteryje, II p a s a u l i n i o k a r o 
metu t a rnavo bomboneš ių lakū
nu ir po d a u g i a u k a i p 20 sk ry -

Uetuvial esame *is! — 
lietuviu Foodc ar esi? 

3001 \VEST 39TH STREET 
CHfCAGO, ILLINOIS 60629 

PHO.NE: (312) 471-3900 
VJS.A. 

7 ? m m FOUNDAIION 
(Pabaiga) 

22 x $200 Apton-Apanavičius Albinas ir Birutė (mirusi), 
$3,300; Aušiūra Petras atm.: Aušiūra Aldona, $400; Baltutis 
Vytautas ir Ona, $1,300; Baras Stasys ir Elena,, $5,100; čižikas 
Balys atm. įn.: čižikaitė Bronė, $2,200; Daržinskis Stasys ir Ona, 
$300; Dočkus Kostas ir Jadvyga, $1,100; Gerulis kun. Eugenijus 
ir Valė, $210; Gradinskas Jonas ir Ona, $2,600; Krasauskas Mečys 
ir Elena, $1,400; Mikaila Jurgis ir Regina, $1,200; Narbutas Balys 
ir Genovaitė, $500; Ostis Algirdas ir Regina. $1,100; Pa-
barčienė-Žiūrytė Bronė, $200; Pabrėža Aleksas ir Aleksandra, 
$2,400; Siliūnas Bronius ir Vladė, $300; šumskis Jonas ir Nemira, 
$700; Tamkutonis Gerald O, $1,500; Užgiris Šarūnas ir Audronė, 
$200; Vėbra, drs. Juozas ir Genovaitė, $500; Vilinskas Stasys ir 
Leokadija, $1,000; Zubinas dr. Feliksas ir dr. Valentina, $400. 

2 x 250 Bankauskas Česlovas, $750; Kontautas Feliksas, 
$250. 

4 x $300 Jadviršis Jonas ir Angelė, $1,000; Jadviršis Petras, 
$700; Linkus Kazys ir Mėta, $1,500; Markevičienė-Karklys Jolan
ta atm. įn.: Markevičius Algirdas, $300. 

1 x $320 Kašubą Antanas ir Angelė (mirusi), $1,000. 
3 x $400 Černius Kazys ir Filomena, $4,100; Januškevičius 

Juozas ir Anelė, $3,000; Plikaitis dr. Juozas ir Barbara, $7,000. 
1 x $475 Sirutis Aloyzas (miręs) ir Gražutė, $1,000. 
6 x $500 Baziliauskienė Marija atm. įn.: Geldys Danutė ir 

Stasys $215, Rugienius Vitas ir Jurina $100, Rugienius Algis ir 
Liuda $50, Zaparackas Algis ir Jolanda $25 ir kt. asm., $1,500; 
Ivanauskas Antanas atm. įn.: Duoba Juozas, $500; Pupius Juozas 
M. ir Maria A., $500; Račiūnas Valentinas, $600; Vareikis Kazys 
ir Ona atm. įn.: Pakalka Julius ir Pranė, $500; Žolynas Petras ir 
Vanda, $1,200. 

1 x $550 Trečiokas Kazys ir Genovaitė, $2,000. 
1 x $618 Šimkus Stasys, $7,765.05. 
1 x $700 Žilevičius Stasys ir Zuzana, $1.000. 
1 x $900 Kregždys Vytautas ir Anelė: Kregždys Juozas, 

$1,200. 
7 x $1,000 Andrašiūnas dr. Bronius ir Pole, $2,000; Burke 

Edward J. ir Adele C. atm. įn.: Plikaitis Barbara, $1,000; X, $2,100; 
Jablonskis dr. Konstantinas, $6,500; Karosaitė Violeta atm. įn.: 
Karosienė Ona, $1,000; Kručas Bronius ir Anelė, $2.500: Šuopys 
Jonas ir Elfriedė, $7,000. 

1 x $1,288.50 Stankūnas kun. Vaclovas, testamentinis 
palikimas, $1,288.50 

1 x $2,000 Speecher Frank ir Nancy atm. įn.: Kučingis prel. 
Jonas $1,000, Rubšys kun. Antanas $1,000, $2,000. 

1 x $108,273.69 Stumskienė Petronėlė, testamentinis 
palikimas, $109,273.69. 

I i viso $139.457.19. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1990X31 pasiekė 
5,033,163 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 2,787,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,460,802 dol 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO. IL " 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė. 

čios b e n d r u o m e n ė j e Gyvojo 
Tikėj imo kr ikšč ion ių bažny
čioje. Pa s t a ruos iu s septynerius 
m e t u s Va ichus tarnavo šioje 
b e n d r u o m e n ė j e d i a k o n u ir 
vyresniuoju, ir ki tų dvasininkų 
v e r t i n a m a s p a s t o r a c i n i a m e 
darbe . 

Šven t imų apeigose dalyvavo 
pa t i b e n d r u o m e n ė , l ietuvių 
paž įs tamų ir kaimynų, visa 
Vaičių šeima, kurios Ona ir a.a. 
R a i m u n d a s Vaičiai užaugino 

DRAUGAS, t rečiadienis , 1991 m. saus io mėn . 9 d. 

dvyl ika . Juozas su žmona Lin
d a augina dvi d u k r a s ir du 
sūnus . Kaip pirmykštėje baž
nyčioje, visa šios koplyčios 
b e n d r u o m e n ė ant išr inktojo 
uždėjo r a n k a s , pas ižadėdama 
r emt i ir pa la ikyt i visą šeimą, 

kaip ir š e ima susi r išo su bend
ruomene . J u o z a s verč ias i dažy
mo bendrove ir gyvena n a m u o 
se, p r i k l a u s u s i u o s e j o sene
l iams, iš Lie tuvos p r i e š I pa 
saul in į k a r ą a t v y k u s i e m s ū k i 
n i n k a m s . 

A.tA. 
PETRAS VENCLOVAS 

Gyveno Schaumburg, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1991 m. sausio 6 d., 3:29 vai. p.p., sulaukęs 80 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Irene Beisiegel. 

žentas William, Donna Vvyskiel, žentas Kenneth; anūkai: 
William, Stephen, Lisa Beisiegel; sesuo Marijona Ernstas; 
mirusios dukters Lucy vyras Robert Botica. 

Velionis buvo vyras a.a. Elenos, tėvas a.a. Lucy. 
Priklausė Tauragės, Zarasiškių, Medžiotojų-meškeriotojų 

klubams ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. 
Kūnas pašarvotas antradienį, sausio 8 d. ir trečiadienį, 

sausio 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 10 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros , anūka i , sesuo ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
JANINA URBONIENĖ 

Gyveno East Lansing, MI. 
Mirė 1991 m. sausio 5 d., sulaukusi 70 m. amžiaus. 
Gimė Petersburge, Rusijoje, užaugo Lietuvoje. Ameriko

je išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Romualdas, dukterys: 

Roma UrbonasMarling, žentas Franklin; Skaistė Williams, 
žentas John; Laima Dome, žentas Ernest; sūnus Ąžuolas, mar
ti Karen; anūkai: Melissa Urbonaitė. Kirk VVilliams; sesuo 
Stasė Žebertavičienė. gyv. New Jersey; brolis Lietuvoje. 

Po apeigų laidotuvių koplyčioje sausio 9 d., trečiadienį, 
velionės laidotuvės bus privačios. 

Nuliūdę vyras, dukterys , sūnus , a n ū k a i , sesuo, b ro l i s 
ir kiti giminės. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS BALTRAMONAITIS 
Mūsų brangus Brolis mirė 1990 m. gruodžio 12 d. Palai

dotas gruodžio 15 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 
Dėkojame kun. V. Zakarauskui, sukalbėjusiam koplyčioje 

maldas, atlaikiusiam šv. Mišias ir palydėjusiam velionį į 
kapines, ir kun. V. Mikolaičiui aplankiusiam velionį koplyčio
je ir pasimeldusiam. 

Nuoširdžiausiai dėkojame sol. J. Vazneliui už giesmes 
bažnyčioje per šv. Mišias. Dėkojame draugams, giminėms ir 
pažįstamiems, aplankiusiems velionį koplyčioje Dėkojame už 
aukas Mišioms, už gėles, ir visiems palydėjusiems velionį j 
kapines. Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, palydėjusiems 
velionį } Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame D. A. Petkui, laidotuvių direktoriui, už rūpes
tingą patarnavimą. 

Liko nuliūdę: seserys , brolis ir artimieji. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

A.tA. 
PETRONĖLEI BARŠKĖTIENEI 

T o r o n t e m i r u s , l i ū d i n č i ą m a r t e l ę E U G E N I J Ą 
B A R Š K Ė T T E N E ir jos dukras O F E L I J A ir DAIVĄ bei 
s ū n ų ALDĮ š i r d i n g a i už jaučiame ir k a r t u l iūdime. 

J. Iz. Nausėdai 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

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

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

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

2424 VV. 69 S t . 

* P a l o s H i l l s 
H i c k o r y H i l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
BRONIUI ŠČEPANAVIČIUI 

s t a i g a i ške l i avus Amžinybėn, l iūdinčiai žmonai, mūsų 
m i e l a i d r a u g e i Z U Z E I , d u k t e r i a i N I J O L E I su šeima, 
b r o l i a m s V Y T A U T U I P A U L I O N I U I ir AUGUSTI
N U I P A U L I O N I U I su š e i m o m i s i r g i m i n ė m s 
r e i š k i a m e g i l i a u s i ą užuojautą . 

H. ir Z. Moliejai I. Smieliauskienė 
I. K. Vaitkienė 

B u v u s i a m K o l e g a i 

A.tA. 
agronomui JONUI KIZNIUI 

m i r ų - jo ž m o n ą V E R O N I K Ą ir v i s u s g imines nuo

širdžia: u ž j a u č i a m e . 

Viktorija ir Donatas Zakarai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\Iarquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hi l ls . I l l inois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Fune... "loirte 
1446 South =*lth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s g a l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l -<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. G A S U N A S 

i 

file:///VEST
file:///Iarquette


DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. sausio mėn. 9 d. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija rengia puotą vasario 2 
d. parapijos salėje papildyti lė
šoms parapijos išlaikymui. Di
džiausias vajus ir pelnas yra 
laimėjimai, kuriems reikia 
parapiečių pagalbos ir prisidė
jimo. Parapiečiams bus išsiųsta 
knygutė su 20 bilietų. Prašoma 
pirkti ir kitiems parduoti. Vietų 
salėje nėra daug, todėl iš anksto 
vietas reikia užsisakyti. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amer ikos apskri t is „Memo-
ries of Lithuania" rengia va
sario 3 d. Martiniąue restorano 
pokylių salėje Vietas reikia 
rezervuotis iš anksto, nes tai 
Vasario 16 d. minėjimas, kurį 
vyčiai rengia iš anksto ir 
iškilmingai kartu su vakariene. 

x Lietuvių Jaunimo sąjun
gos susirinkimas šį sekma
dienį, sausio 13 d., vyks Lietu
vių centre. Lemonte, po šv. Mi
š ių . Pradžia 12 vai. Bus 
vykdomi atstovų rinkimai į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą, ruošiamą Pie tų 
Amerikoje. Visas jaunimas, nuo 
18 iki 34 metų amžiaus, kviečia
mas dalyvauti. 

x Pedagoginio L i tuan i s 
t ikos instituto studentų etno
grafinis ansamblis, prieš porą 
metų sėkmingai reiškęsis Chi-
cagoje ir gastroliavęs net toli
mesnėse lietuvių telkiniuose, 
vėl atgaivintas. Šis ansamblis, 
vadovaujamas Dalios Polikai-
tytės-Lietuvninkienės. vėl pasi
rodys scenoje šeštadienį, sausio 
19 d.. 7:00 vai. vak. Jaunimo 
centro didž. salėje vyksiančiame 
PL instituto absolventams 
diplomų įteikimo vakare . 
Laukiama buvusių studentų, jų 
tėvų-rėmėjų, buvusių lektorių ir 
visuomenės gausaus atsilanky
mo. 

x Tėvas Jonas Kubilius, 
S.J. . Montreal. Kanada už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. ir palinkėjo 
gerų švenčių „Draugui" ir Tė
vams Marijonams. Nuoširdus 
ačiū už mielus linkėjimus ir 
auka. 

x JAV LB Floridos Auksi
nio kranto apylinkės valdyba 
per sekretorę M. Bajorūnienę 
atsiuntė ..Draugo" paramai 75 
dol.. linkėdama daug sėkmės 
tolimesnėje veikloje. Nuoširdus 
ačiū už linkėjimus ir auką. 

x Vidmantas Rapšys, Dow-
ners Grove, 111.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. aukų. Labai dėkojame. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandom pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
<M>stad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th St/eet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pa^ai susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden A ve. . Ste. 18-2 
Hinedale . IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x J ū r ų skau tų ir skauč ių 
Klaipėdos d ienos iškilminga 
sueiga įvyks sekmadienį, sau
sio 27 d., Lietuvių centre, 
Lemonte. Pradžia 10 vai. ryto. 
Visiems „Nerijos" ir „Litu-
anicos" tuntų jūrų sesėms ir 
broliams dalyvavimas privalo
mas. Dalyvauti kviečiami visi 
jūrų skautininkai.-ės, buvę jūrų 
skautai,-ės. tėvai ir visuomenė. 
Laukiami ir kitų tuntų broliai 
ir sesės. 

x Inž. Rimui S. Milūnui pa
skirtas General Motors korpo
racijos Charles F. „Boss" Kete-
ring prestižinis 1990 pažymėji
mas ir 10,000 dol. premija. Tai 
aukščiausias General Motors 
įvertinimas už technikinį išra
dingumą asmeniui, kurio paten
tuotas išradimas prisideda prie 
korporacijos gerovės. Pažymėji
mas laimėtojui bus įteiktas sau
sio 22 d. Bloomfield Hills Coun-
try Club vyksiančiame bankete. 
Inž. Rimas Milūnas dirba „Sa-
turn" automobilių įmonėje ir su 
žmona Nina gyvena Royal Oak, 
Mich. Anksčiau gyveno Dow-
ners Grove, IL. Yra baigęs Illi
nois universitetą. Mokėsi Mai
ronio lituanistinėje mokykloje ir 
buvo entuziastingas šokėjas 
„Spindulio" taut. šokių grupėje. 

x P a d ė k i m e L i e t u v a i . 
Skambinkime savo senatoriams 
ir kongresmanams, kad jie savo 
parašus pridėtų prie šių laiškų, 
protestuojančių jėgos panau
dojimą Lietuvoje ir Pabaltijo 
valstybėse: senatoriaus Dixon 
laišką Sovietų valdžiai, senato
riaus Kasten laišką prezidentui 
Bush ir kongresmano Hyde 
,,Dear Colleague" laišką t a 
tema. 

x Svarb i Chicagos skaut i-
ninkių draugovės s u e g a šau
kiama šį ketvirtadienį, sausio 
10 d., 5 vai. p.p. draugininkės 
namuose. Visoms narėms daly
vavimas privalomas. 

x Reikalingi savanor ia i Šv. 
Kryžiaus ligoninei, Marąuette 
Parke, kurie padėtų išvežioti 
pietus į namus invalidams ir 
seneliams. Išvežiojant pietus, 
savanoriai važinėja dviese, o 
grįžę patys gauna pietus ligoni
nės kafeterijoje. Norintys prisi
dėti prie šio svarbaus darbo, 
prašomi skambinti į ligoninės 
Sočiai VVork Department (312) 
471-7300. 

x Atsiuntė po 25 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Vytautas Paulionis, Chicago, 
111.. G. Petkus, Los Angeles. 
Cal., J. Mališka, Verdun , 
Kanada, muz. Antanas ir Valė 
Skriduliai, Daytona Beach, Fla.. 
A. ir M. Tallat-Kelpša, Lemont. 
111., M. Karaška, Fredericks-
burg, Va., Alius Austras, Brain-
tree. Mass.. Joseph Plikaitis, 
Chicago, 111. Visiems ačiū už 
aukas. 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, te l . 778-2233. 

(sk) 

x Norint pirkti be i pa rduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny HUls, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk.< 
x „ Ž A I B A S " N R . 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 HUls, m . 60457, te lefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Vytau tas C u p l i n s k a s iš 
Kanados, pritaikomo meno spe
c ia l i s t as , y ra p a k v i e s t a s 
papuošti Illinois universiteto 
paviljoną, kuriame vyks Dainų 
šventė 1991 m. gegužės 26 d. 

x J ū r a t ė N a u s ė d a i t ė — 
A n n J i l l i a n , Hollywoodo 
žvaigždė, praves VII Lietuvių 
Dainų šventę gegužės 26 d. Chi-
cagoje. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygarda 
yra jau sukrovus 13,000 svarų 
įvairių reikmenų persiuntimui 
į Lietuvą. Melrcse Parko LB 
apylinkė jau persiuntė savo 
priedą į New Yorką UPS per
siuntimo būdu. Konteinerio 
sukrovimas turi būti užbaigtas 
ligi sausio vidurio. Dėžes galima 
siųsti New Yorko LB apygardos 
pirmininkui Vytautui Alksni-
niui KASOS adresu 86-21 114 
Street, Richmond Hill, NY 
11418. Prieš siunčiant, galima 
gauti daugiau informacijos iš V. 
Alksninio. 

x Illinois j aunų jų mergai
čių grožio karalienėms rinkti 
užsirašyti reikia iki sausio 19 d. 
Pareiškimus reikia siųsti į Illi
nois Teen Pageant, 347 Locust 
Ave.. W a s h i n g t o n , PA 
15301-3399. 

x A. a. prof. J o n o Puzino 
gimimo diena Lietuvoje buvo 
prisiminta, nes ten j au pučia 
kiti vėjai. Anksčiau jo vardo net 
nebuvo galima minėti. Apie 
velionį, dirbusį Amerikoje ir čia 
mirusį, bus plačiau aprašyta 
artimoje ateityje. 

x Doc. Z igmantas Pocius , 
Juozapo, ieško žinių apie tėvo 
brolio Antano Pociaus sūnų ir 
dukras bei jų šeimas. Antanas 
Pocius, Antano, jau miręs 1969 
m. kovo 30 d. Jo sūnus Antanas 
turėjo sūnų ir tr is dukras. 
Dukra Anna Fedwis turėjo 
dukrą. Dukra Felestina Can-
dela turėjo sūnų ir dukrą. Tu
rintys informacijos prašomi 
kreiptis: Z. Pocius, Varpo 10-36, 
Kaunas 233028, Lithuania. 

x Į Lie tuvos R a u d o n ą j į 
Kryž ių kreipėsi Alfonsas 
Pauliukas. Aleksandro, ieško
damas žinių apie savo brolį Jur
gį Pauliuką-Paulauską. Pra
šymu nr. 1002 Alfonsas pranešė, 
kad brolio gimimo data 1896 m. 
ar 1906 m. Jis gimęs Rokiškio 
apskrity. Obelių valsčiuje, Kup
rių km. I Lavvrence, MA, brolis 
i." vyko jau 1926 metais. Turin
tys informacijos prašomi kreip
tis: J. Šapoka. Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus draugijos pirm., 
Gedimino pr . 3a , Vi ln ius 
232600. Lithuania. 

x „ S T U M B R A S " , Kauno 
vyrų ansamblis koncertuos 
Pasaulio lietuvių centre, sausio 
19 d., šeštadienį, 7 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 VVashingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC.. 9525 S. 79th A \ e . , 
Hickory HUls, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTOrtS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58x^5959 ar
b a «708) 425-7161. 

(sk) 
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mŠK ŽVAIGŽDUTE 
^^^&.„i . ^« Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J PUtCa* '-.i-džiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

KALĖDŲ SENELIS 

Lauke krinta sniegą-, kaip 
britas pūkelis. 

Iš šiaurės keliauja K -, edų 
senelis. 

Jį lydi nykštukai, j) seka 
kiškeliai, 

Prie lango jo laukia «aikučių 
veideliai. 

Kalėdos, Kalėdos visi vaikai 
sako 

Ir byra sniegelis selenui ant 
tako. 

Vaikai pamatę, vis; pasitiko — 
Nė vieno vaiko blogo neliko! 

— Ar turi, seneli, man lėlytę 
gražią, 

Pilką kiškelį, tupintį pas ežią? 
Duok man traukinėlį, ar bėrą 

žirgelį, 
Teplaukia laivelis per sraunų 

upelį... 

— Vaikai! Būkit gen ir protingi! 
Aš dovanas duosiu tik tiems, 

kas netingi. 
Kas skaito ir rašo, lietuviškai 

moka, 
Tam mano žaisleliai suktinį net 

šoka! 

— Ačiū, Seneli, geručiai mes 
būsim 

Lietuviais užgimę, lietuviais 
ir būsim! 

Alb. Kašiubienė 

MANO ŠEIMOS 
KŪČIOS 

Per Kūčias pirma sukalbame 
maldą, tada dalinamės plotkele. 
Valgome silkes, žuvį, sližikus. 
Ate ina Kalėdų senel is su 
dovanomis. Atidavęs dovanas 
išvažiuoja. 

Aidas Mattis 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

Kalėdų senelis, išdalinęs geriems 
vaikams dovanas, j au be maišo, 
pačiūžomis per užšalusius vandenis, 
keliauja j šiaurės aiigalį , savo na
mus , kad p a s i r u o š t ų k i t o m s 
Kalėdoms. 

SNIEGO SENIS 

Man pa t inka žiema, nes 
galima pastatyti sniego senį. Aš 
jam įdedu akis, nosį ir burną. 
Man geriausias metų laikas yra 
žiema. 

Aurelija Dal inda i tė 

x Pat r ia dovan in ių prek ių 
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 Viiaių kargo-oro linija. Tel. 
312-778-2100. (sk) 

MANO SENELIU IR 
TĖVELIŲ PRISIMINIMAI 

Senelis Jonas gimė Lietuvoje, 
Rokiškio mieste Senelis Vladas 
gimė Telšiuose. Mano abu 
seneliai yra mirę. Mano tėvelis 
gimė Amerikoje, bet studijavo 
Lietuvoje. Jam patiko senasis 
Vilniaus miestas ir jo didinga is
torinė praeitis. 

J ieva Mulokaitė 
Abu Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokiniai. (,,Aš čia 

gyva"). 

MANO ŠEIMA 

Mūsų šeimoje yra trys vaikai 
ir du suaugusieji. Jų vardai: 
Ada, Saulius, Daina, Vakarė ir 
Leonas Valaičiai. Visus sudėjus 
yra penki žmonės. Aš turiu šešis 
dėdes ir penkias dėdienes; dvi 
tetas ir vieną tetėną; dvi močiu
tes. Seneliai jau mirę. 

Daina Valaitytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 1 sk. 

mokinė. 

MANO VASARA 

Man patinka atostogos, nes 
tada aš neturiu pamokų. Ato
stogų metu man pa t inka 
plaukti, žaisti su draugais ir 
visur važiuoti. Per atostogas aš 
susitinku su daugeliu giminių. 

Šią vasara aš važiuosiu į sto
vyklą. Pasibaigus stovyklai 
važiuosiu i .Union Pier". Aš ten 
plauksiu Michigano ežere ir žai
siu paplūdimyje. 

Aš su tėte spręsiu matema
tikos problemas. Jeigu gerai 
išmoksiu, tėvas man nupirks 
kompiuterį 

Rimas Sidrya, 3 sk., 
K. Donelaičio lit. m-la 

ŽIEMA 

Aš džiaugiuosi žiema. Man pa
tinka kai šalta ir yra daug snie
go. Žiemą aš važiuoju slidinėti. 
Smagiausia šventė yra Kalėdos: 
reikia eglę puošti, dovanas 
pakuoti, o svarbiausia — jas 
gauti. Žiema yra man links
miausias metų laikas. 

Alena Ignatavič iūtė 
Abi Toronto Maironio lit. m-los 
mokinės. Kanada. (Maironio 

mokyklos metraštis) 

NORVEGIJA 
(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 
Kristoporas buvo dar mažas, 

kai jo motina mirė. Jį augino ir 
auklėjo jo močiutė, kuri gyveno 
jo tėvo namuose. Ji buvojau la
bai sena. Jos veidas atrodė lyg 
suvytęs obuolys. Ji silpnai matė. 
Kai tėvas ir vyresnysis brolis 
keliaudavo į vandenyną, Kristo
poras l ikdavo namie pas 
močiutę. 

Kristoporo sveikata nebuvo 
stipri, bet močiutei buvo didelė 
pagalba ir paguoda. Vietinis 
kunigas jį išmokė skaityti, kas 
tais laikais buvo nepaprastas 
dalykas. Jis dažnai su savo mo
čiute sėdėdavo lauke prie savo 
namelio durų. Močiutė megz
davo, o Kristoporas skaitydavo 
evangelijas ir kitokias knygas, 
kurių gaudavo iš kunigo. 

— Močiute, žiūrėk, — šaukia 
jis bėgdamas namo vieną šiltą 
rugsėjo mėnesio vakarą, kada 
pūtė dar švelnus vėjelis ir van
denyno tolumoje matėsi rau
dona saulelė, pasirengusi grei
tai pasinerti į vandenį. — Eikš 
čia ant kranto, aš tau paskai
tysiu naują knygą, kurią man 
davė tėvas Benediktas. Joje pa
rašyta apie šventą Joną, kuris 
daug pasako apie dangų. 

Kris toporas j a i parode 
susuktą popierių, kuriame mar
gavo juodos raidės, gražiai pa
rašytos ir papuoštos aukso 
lapais, raudonais ir mėlynais 
žiedais, tarp jų, tai vienur, tai 
kitur buvo matyti didelių ir 
mažų paukštelių. Kitur buvo 
nupiešta paveikslai laukinių 
žvėrių. Vis tai buvo darbas 
darbštaus vienuolio, kuris jį 
atliko savo laisvalaikiu. 

— Tai turi būti, be abejonės, 
nepaprastai gražus dalykas, — 
tarė senutė. — Einame ant 
kranto, pažiūrėsime, gal jau 
grįžta namo tėvelis. 

(Bus daugiau) 

Š A T R I J O S RAGANA 

Jos t ik ra pavardė yra Marija 
P e č k a u s k a i t ė . Gimė 1878 
metais Telšių apskrityje. Mirė 
1930 metais (Prieš 60 metų). 
Šatrijos Ragana buvo mokytoja 
ir rašy to ja . Mokslus baigė 
Zuriche, Šveicarijoje. 

Povilas Višinskis ją į traukė į 
lietuvišką veiklą ir literatūrą. 
Šatrijos Raganos kūryba yra ro
mant iška, ideali. Daugiausia 
rašo apie dvarus ir kaimiečius. 
Žymesnieji jos raštai: „Viktutė" 
„Vincas Stonis", „Irkos trage
dija", „Mėlynoji mergelė" i rk t . 

D a n a B a r a u s k a i t ė , 
Detroito „Žiburio" aukšt. lit. m-
los mokinė . („Žiburio spin

duliai"). 

I D O M I P L U N K S N E L Ė 

Šį rašinėlį aš pati sukūriau. 
Vieną dieną mūsų mokytoja 
mums padovanojo plunksnelę. 
Ji sakė: „Visą laiką reikia 
rašyti šia plunksnele, bet tik 
l i e tuv i ško je k l a s ė j e " . Visi 
mokiniai ir aš sutikome su jos 
prašymu. Grįžus namo, pra
dėjau ruošti angliškos mokyklos 
pamokas . Tada susimąsčiusi 
galvojau, kokia tema rašyti 
rašinėlį. Aš t ik tokią temą 
suga lvo jau . Galvojau ka ip 
užbaigsiu rašinėlį. Dar pagalvo
siu, padirbėsiu ir parašysiu pa
baigą. Rytoj atnešiu mokytojai, 
kad gerai ištaisytų. 
D a n u t ė Genčiūtė , 8 sk. mokinė 
Marąuet te Parko lituanistinė 

mokykla. 

GALVOSŪKIS NR. 56 

Pasiskaitę li teratūros, at
sakykite į šiuos klausimus: 1) 
Kas yra rūkas (migla)? 2) Kaip 
rūkas pasidaro? 3) Kada ir 
kokiose vietose dažniausiai 
rūkas pasirodo? 4) Koks skirtu
mas tarp rūko ir debesies? 5) 
Rūko grožis ir pavojai? Už ilgą 
ir teisingą šių klausimų at
sakymą gausite 10 taškų. Už 
t r u m p u s a t s akymus t ik 5 
taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 57 
(Žiūrėkite į skaitlines) 

- 1 • 2 i 5 - * • 
1 x 2 x 3 - 4 - = 
1 x 2 - 3 * * = 

- l - 2 * 5 + 4>a 
Čia surašyti 4 uždaviniai, ku

riuos išspręskite ir parašykite 
atsakymus. (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 58 
(Žiūrėkite piešinius) 

G A L V O S Ū K I O NR. 40 
ATSAKYMAS 

Jei paliksite geležinį daiktą ar 
ge lež ies gaba l ą drėgnoje , 
šlapioje vietoje, geležis tuojau 
apsidengia rūdimis, atrodo, lyg 
kas bū tų nudažęs ruda spalva. 

K a s yra rūdys? Kodėl jos de
dasi an t geležies ar plieno? 
Rūdys yra geležies oksidas (susi
jungimas su deguonimi). Taip 
a ts i t inka, kai geležis „dega", 
susijungus deguoniui ištirpusiu 
vandenyje. 

Je i lietaus lašas nukrinta ant 
blizgančio geležies paviršiaus, 
lašas t rumpam laikui pasilieka 
švarus . Kai geležis ir deguonis 
vandenyje (laše) pradeda jungtis 
ir sudaro geležies oksidą arba 
rudį lašo viduje. Lašas nusidažo 
ruda spalva, nes rūdys išsiplė
tė vandenyje. Kai vandens lašas 
išgaruoja, rūdys pasilieka ir 
rudai nudažo tą geležies vietą. 

Ka i geležis pradeda rūdyti 
vienoje vietoje, rūdys greitai 
plečiasi toliau. Nors oras atrodo 
ir sausas, bet jame yra nedidelis 
kiekis vandens garų. Ore esan
ti drėgmė jungiasi su rūdyti pra
dėjusia vieta geležyje. Kad 
rūdys nesunaikintų geležies, ją 
r e i k i a apsaugoti . Pap ras t a i 
geležis yra dažoma specialiais 
dažais ar apdengiama plastika. 

Valdžia turėjo problemos su 
karo laivais, kurie ilgiau ne
buvo naudojami, pradėjo rūdyti 
mašinos ir kitos dalys. Tada 
surado būdą sudrėkinti orą su 
nudrėkintuvais (dehumidifiers). 
Kai ore nelieka drėgmės, nepra
deda rūdyti geležis ir plienas. 
Pagal iau buvo surastas plieno 
gaminimo būdas, apsaugojąs 
nuo rūdijimo, tai nerūdyjantis 
pl ienas (stainless steel). 

Čia matote daug kiaulyčių 
įvairiai apsirengusių. Suraskite 
keletą, kurios turi panašumo 
savo apsirengimu. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 59 
(Žiūrėkite piešinį) 

Mato te nupieš tą Kalėdų 
senelio maišą. Kas jame yra. 
sužinosite sujungę taškus. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 60 
(Žiūrėkite piešinį) 

G A L V O S Ū K I O NR. 
ATSAKYMAS 

36 

Mano kišenėje yra 61 doleris. 

Nusipieškite tokią eglutę ant 
didesnio popieriaus ir ją papuoš-
kite, kad ji atrodytų kaip Kalė
dų eglutė. (5 taškai) 


