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Lietuvos Vyriausybės 
pareiškimas dėl spaudos 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gruodžio 5 d. (Elta) 

— Gruodžio 5 d. išplatintame pa
reiškime sakoma, kad prieš 
mėnesį įstatymas dėl LKP tur
to paskat ino laikraščius ir 
žurnalus tapt i savarankiškes-
n ia i s , pr ivačia is leidiniais . 
Tačiau p r ieš kele tą dienų 
netikėtai ir orgnaizuotai buvo 
išplatinti prasimanymai apie 
laikraščių nacionalizavimą. Tai 
buvo padaryta tuo metu, kai 
Lietuva išgyvena sunkiausią 
ekonomikos transformacijos lai
kotarpį. 

Kadangi skleidžiami gandai 
apie tariamą Lietuvos spaudos 
suvalstybinimą gali pakenkti 
mūsų šalies tarptautiniam pres
tižui ir padaryti didžiulių nuo
stolių valstybei ir žmonėms, Vy
riausybė pareiškė, kad kai ku
rių vidaus politinių jėgų inspi
ruojami kaltinimai dėl tariamo 
spaudos suvalstybinimo yra 
visiškai nepagrįsti. Vyriausybė 
skatino ir skatina nepriklauso
mą spaudą. Į Lietuvą kviečiama 
Europos Tarybos eksper tų 
grupė, taip pat žmogaus teisių 
gynimo organizacijų atstovai. 
Tikimasi, kad organizuota va
dinamoji „spaudos laisvinimo" 
kampanija netaps dar vienu 
bandymu diskredituoti atkurta 
valstybę. 

Ministras pirmininkas Gedi
minas A. Vagnorius pareiškia, 
kad vyriausybė neturi jokių 
ketinimų suvalstybinti spaudą 
ir nesikėsina į jos laisves. Kar
tu bus teigiamai sprendžiamas 
klausimas dėl lėšų. 

Išėjo „La i sva L ie tuva" 
Penki Lietuvos dienraščiai, 

tesiantys streiką, šiandien išlei
do bendrą laikraštį „Laisva 
Lietuva". Čia spausdinamas 
spaudos streiko komiteto pareiš
kimas, teigiantis, kad mėgina
ma sunaikinti Lietuvos laisvąją 
spaudą. 

Laikraštis tvirt ina, iš pati 
kimų šaltinių sužinojęs apie 
galimą Parlamento perversmą, 
kurio dėka įsigaliotų 1938 metų 
Lietuvos Konstitucija. Aukš
čiausioji Taryba būtų paver
čiama seimu , o Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas be depu
tatų balsavimo ir rinkimų taptų 
prezidentu. 

T r u m p o s žinios 
Šiandien min. pirmininkas 

Gediminas Vagnorius priėmė 
Danijos ambasadorių Lietuvai 
Dan Nielsson ir čia viešintį 
ambasadorių John Christen-
senn. J ie įteikė savo šalies 
min i s t ro p i r m i n i n k o Poul 
Sch lu te r laišką, ku r i ame 
kalbama apie Danijos paramą 
steigiant Baltijos investicijų 
banką. 

Švedi ja jaučia ypatingą 
pareigą padėti nepriklausomos 
Balt i jos ša l ims , pažymėjo 
Švedijos užs ienio re ikalų 
ministrė Margareta af Uglas, 
Stokholmejcalbėdama apie nau
josios vyriausybės užsienio po
l i t ikos k r y p t i s i r t iks lus . 
Parama joms yra visai kitokio 
pobūdžio negu trečiajam pasau
liui. „Šios valstybės — mūsų ar
t imiausios kaimynės, ir jų 
vystymasis turės tiesioginės 
įtakos mūsų regiono saugu
mui". 

Lietuvos P a r l a m e n t e pra
nešta, kad SSRS ir Lietuvos 
derybų klausimas dar neaiškus. 
Nors Lietuva rodo aktyvumą 
šiuo reikalu, derybų klausimo 

nepavyksta išjudinti iš vietos. 
Lietuvos v y r i a u s y b ė nu

t a r ė likviduoti Vals tybės 
saugumo departamentą, o vieto
je jo steigti Lietuvos Respub
likos tautinio saugumo tarnybą. 

Kultūrinio gyvenimo kronika 
Vilniuje rašy to jų klube 

surengta prezentacija knygos 
„Atgimimo balsai", kurioje — 
dvejų atgimimo metų rašytojų, 
kritikų ir filosofų publicistika. 
Knygą išleidusi Rašytojų sąjun
gos leidykla skaitytojams pir
miausia pristatys Lietuvoje ir 
išeivijoje gyvenančių lietuvių 
rašytojų kūrybą. 

Kul tūros ir Švietimo 
ministerijoje įteikta premija už 
etninės kultūros puoselėjimą. 
Šiemet įsteigtos premijos, kuri 
skiriama už visų tautosakos 
žanrų propagavimą, senųjų 
tradicijų perteikimą. Pirmai
siais laureatais tapo aukštaitė 
Emilija Justina Kuzavinienė ir 
dzūkas Juozas Averka. Devintą 
dešimtį bebaigianti Kuzavi
nienė etninės kultūros tyrinė
tojams yra pateikusi pačių se
niausių liaudies dainų, padėjo 
kurti „Sbdaųjos" folklorinio an
samblio repertuarą, yra išleista 
jos dainų knyga. 

KGB vora t ink ly je 
Valstybės laikraštis „Lietuvos 

aidas" tęsia publikacijų serija 
apie KGB veiklą Lietuvoje. 
Šiandien rašoma apie išdavystę. 
kaip vieną svarbiausių Lietuvos 
partizanų sąjūdžio žlugimo prie
žasčių, kurią nurodo daugelis 
autorių, rašiusių šia tema, ir 
gyvi to meto liudininkai. Tą pat
virtina ir dokumentinė medžia
ga, spausdinama laikraštyje. 

Telšiams p r i e š 200 metų 
Telšiams — Žemaitijos sosti

nei — lygiai prieš du šimtmečius 
buvo suteiktos Magdeburgo 
teisės. O pirmoji rašytinė žinia 
apie šią vietovę kryžiuočių 
kronikose užf iksuota 1317 
m e t a i s . Jub i l i e j aus proga 
išleistas pašto vokas, paga
mintas antspaudas. Telšiuose 
bus antspauduojami šie filateli
jos suvenyrai. J ie net ruks 
pasiekti ir kitas pasaulio šalis. 

Nauji la ivų v a r d a i 
Naujus vardus gavo Lietuvos 

laivyno laivai. Pavyzdžiui. 
„Vincas Pa leck i s " pirmojo 
Lietuvos jūrų kapitono garbei 
pavadintas „Kapitonu Stulpi
nu"'. Keičiant daugiau kaip 
dvidešimties laivų vardus, 
laikytasi principo — pasaulio 
šalyse garsinti mūsų valstybės 
miestus. Dešimt laivų perėmė 
prieškarinės Lietuvos laivų 
pavadinimus — „Utena". ,,Pa
nevėžys", „Venta ir t.t. 

Galutinis Sovietų Sąjungos panaikinimas. 
Ukrainos sostinės gyventojai Kijeve 9 3 ^ pasisakė ui s^^alstybės sukūrimą 
praėjusio sekmadienio balsavimuose. JAV Valstybė? departamento atstovas 
pareiškė: „Rusija gali būti be Ukrainos. Ukraina gali būt: be Rusijos. Bet 
Sovietų Sąjunga negali būti be Ukrainos. Viskas pasibaigė 

Plečiami lietuvių-japonų ryšiai 
Vilnius. Lapkričio 30. (Elta) 

Japonijos sostinėje įvykusios 
„Didžiosios septyniukės" šalių 
tarybos sesijos dalyviai tei
giamai įvertino Lietuvos Vy
riausybės vykdomą ekonominę 
reformą, ir ta i galima tikėtis 
pageidautinos paramos šiam 
procesui paspartinti, pasakė 
spaudos konferencijoje iš Japo
nijos sugrįžęs Gediminas Vag
norius. 

Tokijuje j is taip pat vedė 
derybas dėl prekybinio 
ekonominio bendradarbiavimo 
su Japonijos vyriausybės naujo
jo kabineto nariais. Reikšminga 
tai, pažymėjo jis, kad pasiektas 
susitarimas dėl tarpvalstybinės 
sutarties, kuri apsaugotų Japo

nijos investitorių interesus, 
ruošimo. Tuo tikslu netrukus į 
Japoniją išvyks Lietuvos 
ekspertų grupė, o pati sutartis 
galėtų būti parengta ir pasi
rašyta netolimoje ateityje. Mi
nistras pirmininkas taip pat 
teigiamai įvertino rezultatus 
pokalbių su stambių Japonijos 
kompanijų atstovais, kurie turi 
ketinimų kurti Lietuvoje ben
dras elektronikos, žuvies perdir
bimo pramones ir kitas įmones. 
Su Lietuvoje pagaminta produk
cija japonai tikisi plačiau išeiti 
tiek į SSR>. tiek ir j Vakarų 
Europos rinką. Šie klausimai 
bus konkretizuojami nusitiki
muose su Japonijos verslo ats
tovais, kai jie atvyks i Lietuvą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Paryžiuje Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kartu su Latvijos ir 
Estijos vadovais pasirašė Pary
žiaus Chartiją gruodžio 6 d. 

— Washingtone prez. G. 
Bushas pasirinko savo kabineto 
viršininku arba Baltųjų rūmų 
štabo viršininku Samuel Knox 
Skinner, 53 metų teisininką, 
ginr-isį Chicagoje ir čia DePaul 
universi tete įsigijus} teisės 
laipsnį. J is , būdamas JAV 
generalinio prokuroro asistentu, 
pasodino į kalėjimą daugelį de
mokratų už korupciją, įskaitant 
ir buvusį Illinois gubernatorių 
ir teisėją Gtto Kerner. Chicagoje 
jis turi labai daug pažįstamų, 
įskaitant ir lietuvius. 

— Maskvoje Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas susitiko su II 
Pasaulinio karo veteranais 
paminėti 50 metų sukaktį, kai 
įvyko mūšis prie sostinės ir 
nacių kariuomenė pralaimėjusi 
turėjo pasitraukti. 

— „Komsomolskaja Prav-
da" skelbia pokalbį su generolu 
Leonidu Kozendajevu, kuris pa
sakė: „Mums reikia naujų 
vadų" . J i s reiškia viešą 
nepasitenkinimą, kad žmonės 
turi stovėti eilėse dėl duonos. 
„Nežiūrint ar valdantysis elitas 
nori ar ne, ginkluotos pajėgos 
užsiima politika. Kariuomenė 
praranda kantrybe. Nebus daug 
ilgiau toleruojama šio pažemi
nimo gyventi alkaną gyvenimą 
mažuose butuose ir tarnauti 
kraštui, kurio daugiau nėra", 
pasakė jis. 

— Sovie tų prezidento 
Gorbačiovo spaudos sekretorius 
Andriejus Grečevas pripažino 
vis didėjantį nepasitenkinimą 
Sovietų kariuomenėje šią 
savaitę ir kad galimas naujas 
perversmas su kariškiu parama. 
Plačiai apie perversmą kalbama 
ir Baltijos valstybėse. 

— Patikslinimas. Praėjusį 
trečiadienį šiame puslapyje iš 
Lietuvos gautose žiniose buvo 
informuojama, jog Kaune 
gyvenančio kun. Ričardo 
Mikutavičiaus pirmoji poezijos 
knyga „Kad Lietuva neišsi
vaikščiotų*' buvo išleista 
Amerikos lietuvių kultūros fon
do 1986 metais. Iš tikrųjų tos 
knygos leidėjas yra Ateities 
literatūros fondas, ir knyga 
išleista Chicagoje 1989 metais 
dr. Albino Šmulkščio lėšomis. 

Valstybės sekretorius 
vyksta į Ukrainą 
Bet sus tos i r p a s Gorbačiovą 

VVashingtonas. Gruodžio 5. 
— Po to. kai Ukraina nubalsavo 
už savo respublikos nepriklau
somybę, prez. Bushas įsakė 
Valstybės departamento sekre
toriui vykti į Kijevą ir kalbėtis 
branduolinių ginklų kontrolės 
klausimais, kurie yra jos teri
torijoje. 

Šis pranešimas pdarytas, kai 
Baltieji rūmai oficialiai pri tarė 
ukrainiečių balsavimo rezulta
tams „už laisvę" ir sakė, kad 
pripažins naująją va l s tybę 
vėliau. Baltųjų rūmų spaudos 
direktorius Marlin Fitzvvater 
pranešė, jog prez. B u s h a s 
diskutavo Bakerio vizitą Kijeve, 
į kurį įeina ir sekretoriaus sus
tojimas Maskvoje ir pasitarimas 
su prez. Gorbačiovu. Abu prezi
dentai esą sutarę imtis prak
tiško sprendimo Ukrainos atve
ju, kurio nepriklausomybei bu
vo priešingas Gorbačiovas. 

Mažėjanti G o r b a č i o v o ga l ia 
Tačiau vėliau Baltieji rūmai 

pripažino Gorbačiovo 
sumažėjusią į t aką Sovietų 
Sąjungoje ir paikutinių savaičių 
metu n e b e t u r i n č i ą t i ek 
daug reiškmės amerikiečių poli
tikoje, kaip kad buvo anksčiau, 
kadangi Kremliaus turėta galia 
pereinanti į respublikų rankas. 
Sprendimas pasiųsti Bakerį į 
Kijevą t a r t i s b randuol in ių 
ginklų klausimais, savaime 
nuver t ina Gorbačiovo rolę 
tokiame svarbiame pasaulinia
me klausime, kuris buvo pirmo
je eilėje Sovietų vado atsako
mybėje. 

Prieš Bakerio kelionę į Kije
vą, ten lankosi jau Valstybės 
departamento sekretoriaus asis
tentas Thomas Niles, kuris 
paruoš dirvą s e k r e t o r i a u s 
Bakerio atvykimui. Svarbiau
sias k l aus imas esąs , ka ip 
Ukraina įsipareigos laikytis 
padarytų tarptautinių nusigink
lavimo sutarčių atvejais, kurias 
yra pasirašiusi Maskva. Antruo
ju klausimu yra sovietinės eko
nomijos likvidavimas, tačiau 
svarbiausia, kas kontroliuos 
raketas ir kitus šios rūšies gink
lus. 

Ukra inos n u a t o m i n i m a s 
Firtzwater sakė. jog Bakeris. 

ka lbėdamas is su naujuo ju 

Šoka ir dainuoja „Lietuva" 

Teodoro Lepnerio 
atminimui 

Klaipėda. Lapkričio 19. (Elta) 
— Etnografo, liuteronų kunigo 
Teodoro Lepner io mir t ies 
300-osioms metinėms skirta 
mokslinė konferencija įvyko 
š iandien Kla ipėdoje . Ją 
organizavo Uostamiesčio uni
versiteto literatūros katedra. 
Pranešimus apie T. Lepnerio. 
lietuvininkų materialinės ir 
dvasinės kultūros tyrinėtojo, 
gyvenimą, švietėjišką ir lite
ratūrinę veiklą, jo atminimo 
įamžinimą skaitė istorikai ir 
literatūrologai. 

Vilnius. Lapkričio 17 (Elta) — „Leliumai 
50 metų sukaktj paminėjo „Ladūto -
valstybinis dainų ir šokių an- ,,Parugė" Ė 
samblis „Lietuva". Sekmadienį. Ansamb 
lapkričio 17-ąją. Vilniaus arki- Kultūros ir 
katedroje buvo laikomos šv. Dar ius K 
Mišios už mirusius ansamblio sąjungų, 
narius. Lietuvos 

Vakare Lietuvos operos ir Sveikinim 
baleto teatre vyko jubiliejinis daug buv : 
koncertas. Pabūti drauge, prisi- vių, dabr-
minti ansamblyje praleistus nyje. 
me tus r inkos i ansambl io 
vadovai, šokėjai, dainininkai, 
muzikantai, kurių per penkias
dešimt metų ansamblis sujungė 
tūkstantį du šimtus. Liaudies Vilnius 
dainų ir šokių kolektyvo.kurį — Šiandie 
prieš penkis dešimtmečius įkūrė mą, AT a 
J o n a s Švedas , programose rius Ažu 
skambėjo daugiau kaip tūks- Švedijos i 
tantį kūrinių, o 7350 koncertų į te ik tas 
vyko ne t ik Lietuvoje, bet ir ministeri' 
beveik visose Europos paneigian 
valstybėse, JAV. Kanadoje. In- bendrada 
dijoje bei Japonijoje, kitose čiusiomis 
šalyse. Įvairių metų progrmas teiginys, 
pirmojoje vakaro dalyje priminė lituojami 
„Jievaro t i l tas" , „Unty tė" , liai. 

ir „Viliotinis", 
'o" bei „Starkus". 

„Rusnietis". 
ečius pasveikino 
kvietimo ministras 
olys, kūrybinių 

tų meno vienetų, 
ajonų a ts tovai . 
elegramas atsiuntė 
ų ansamblio daly-
gyvenančių užsie-

URM pareiškimai 
i apkričio 27. (Elta) 
larydamas praneši-
ovas spaudai Aud-
- lis pareiškė, jog 
basadai Lietuvoje 

I žsienio reikalų 
- pareiškimas. Jame 
- Švedijos ministro 
avimui su išsivys-
imis Alfo Svensono 

kad Lietuvoje reabi-
• cistiniai nusikaltė-

Vilniuje Lietuvos ir Rusijos respublikos kultūrinio bendradarbiavimo sutarti 
pasirašė Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys, dešinėje, ir 
Rusijos kultūros ministras Jurijus Solommas. 

Stasio Laukio nuotrauka 

Ukra inos prezidentu, kur is 
ke tv i r tadienį viešai pr iėmė 
p r i e s a i k ą g in t i U k r a i n o s 
va ls tybės nepr ik lausomybę, 
k laus prez. Kravčiuką „o kaip 
mes galime padėti pasalinti 
branduolinius ginklus Ukrainos 
žemėje". Ukrainos vadai yra 
pažadėję sukurti bebranduolinę 
valstybę, bet apskaičiuota, kad 
t e n y ra 176 b r a n d u o l i n ė s 
r a k e t o s i r maždaug 1,000 
sprogstamųjų tų raketų dalių, 
k u r i ų U k r a i n a nebeleidžia 
kontroliuoti Maskvai. 

K a i šią vasarą U k r a i n a 
paskelbė sudarys ian t i savo 
450,000 vyrų kariuomenę, tai 
prez. Jelcinas reikalavo, kad 
visi tie branduoliniai ginklai 
būtų atiduoti Rusijos Respub
likai. Prez. Kravčiukas atsi
sakė. Tada abi respublikos pa
s i r a š ė l a ik iną k a r i n į ir 
ekonominį susitarimą, kad tas 
klausimas atidedamas. Kijeve 
Kravčiukas pareiškė, jog jis 
mano sudaryti bendrą Rusijos, 
Gudijos. Kazachstano bei Ukrai
nos vadovybę kontroliuoti tiems 
ginklams, į kurią įeitų ir kitos 
respublikos, kur yra branduo
linių ginklų arsenalas. Bakeris 
ir Niles tuos klausimus spręs su 
prez. Kravčiuku. 

P a s i t a r i m a s su J e l c i n u i r 
G o r b a č i o v u 

Amerikos vyriausybei rūpi ir 
Sovietų branduolinių reaktorių 
saugumas, kurie turi branduoli
nes medžiagas ir kurios gali 
būt i pavogtos arba parduotos 
t e r o r i s t a m s . a rba trečiojo 
pasaulio šalims. Čia tur ima 
mintyje ir Černobylio avarija. 
Bakeris tuos klausimus disku
tuosiąs su Jelcinu ir Gorbačio
vu, kai lankysis Maskovje. 

Tačiau Amerikos 4 puslapių 
pa ruoš tame pare i šk ime dėl 
Ukrainos žmonių pareikštos 
valios būti nepriklausomiems, 
Baltieji rūmai įrašė ir tai, jog jie 
yra įsipareigoję Gorbačiovui, ben
dradarbiauti įvairiais klausi
mais, kuriais jie turi konsultuo
tis su Kremliumi, rašo AP žinių 
a g e n t ū r a . Tačau F i t zwa te r 
pripažino, jog nėra kitos išeities 
dėl daugėjančių nepriklausomy
bės sąjūdžių, kaip t ik prie to 
pr i ta ik in t i ir JAV užsienio 
politiką. Jis pasakė, kad prez. 
Bushas diskutavo Amerikos 
politiką telefonu su prezidentais 
Jelcinu ir Gorbačiovu ir su 
Kanados min. pi rm. Brian 
Mulroney. Kitą dieną Kanada 
pasakė, kad pripažins Ukrainą. 

Šiandien Minske vyksta Rusi
jos , U k r a i n o s ir Gudijos 
respublikų prezidentų viršūnių 
pasitarimai. 

KALENDORIUS 

Gruodž io 7 d.: Ambrozijus. 
Daugardas. Taute. Urbonas. 

Gruodž io 8 d.: Šv. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šventė. 
II advento sekmadienis. Zeno
nas, Gedmintė. Guntilda, Vaid-
ginas. 

G r u o d ž i o 9 d.: Valerija, 
Resti tutas, Leokadija Gedenė, 
Vakaris. 

Gruodž io 10 d.: Eidimtas, 
Eulalija. įima. Loreta, Žydrė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:03. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra šeštadienį 411., 

sekmadienį 411., pirmadienį 43 
L, antradienį 36 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. gruodžio mėn. 7 d. 

/ / / / / / . mm\ 
REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-424-4150 

„ATEITIES" SAVAITGALIS 
Šeštadienio, lapkričio 16 d. 

vakare Jaunimo centro didžio
joje salėje įvyko „Ateities" 
žurnalo vakaras. Je i reikėtų 
ras t i tris žmones, be kurių šis 
vakaras nebūtų įvykęs, ta i 
Irena Polikaitienė, Marytė Sa-
likliene ir „Ateities" žurnalo 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Vakaro programą pravedė re
dakcijos narė Ramunė Kubiliū-
tė . Jaunimo kūrybos konkurso 
premijas įteikė „Ateities" admi
nistratorius (ir Ateitininkų 
federacijos vadas) Juozas Poli-
kaitis. premijų mecentas prela
t a s Juozas Prunskis, ir žurnalo 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Buvo pagerbti žurnalo 80 metų 
proga buvę „Ateities" redak
toriai: Kazys Bradūnas, Juozas 
Baužys, kun. Kęstutis Trima
k a s ir Stasė Petersonienė. 
Vakaro meninėje programoje 
aktorė Audrė Budrytė labai 
šviežiu ir savitu būdu dek
lamavo eilėraščių pynę. Smui
kininkė Rita Kazlauskai tė 
atliko kelis kūrinius smuikui. 
J ą gabiai pianinu palydėjo 
muzikas Darius Polikait is . 
Vakaro dalyviai labai šiltai 
sutiko jaunuosius menininkus. 
Po programos — gardi karšta 
vakarienė, kurią paruošė gabio
ji šeimininkė Ona Norvilienė, o 
ją prie stalų atnešė žvalus 
jaunimas. Po vakarienės buvo 
šokiai grojant naujam orkestrui 
„Žiburys". „Ateities" žurnalo 
vakaras buvo ženklintas labai 
puikia nuotaika. Ypatinga daly
vių padėka Irenai Polikaitienei 
ir Marytei Saliklienei, kurios 
sudarė ir šįmet progą „Ateities" 
vakaru pasidžiaugti. 

Sekmadienio „Ateities" sa
vaitgal io programa vyko 
Lemonte. 11 v.r. buvo Mišios 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
koplyčioje, kurias koncelebravo 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, kun. Rimas Gudelis.SJ, ir 
kun. Leonas Zaremba,SJ. Mišių 
skaitymus atliko Juozas Baužys 
ir Jadvyga Damušienė. Aukoji
mo procesijoje aukas nešė „Atei
ties" žurnalo redaktorė Danutė 
Bindokienė, žurnalo adminis
tratorius Juozas Polikaitis, o 
„Ateities" savaitgalio rengė
jams atstovavo Milda Tamulio-
nienė ir Arūnas Liulevičius. 
Pamokslą sakė kun. Vytautas 
Bagdanavičius,MIC. Jis paste
bėjo, kad Lietuvos nepriklauso
mybės laimėjimas atėjo lyg per 
staigiai. J is sudarė įspūdį, lyg 
čia įvykiai vystėsi virš mūsų 
galvų, virš mūsų planų. Čia 
galime matyti Dievo iššaukimą 
veikti šių nuostabių įvykių 
šviesoje. Mes dėkojame Dievui 
už tai, kas įvyko, kas galėjo 
neįvykti. Visi, darę prognozes 
apie komunizmo sukritimą, 
regėjo didelį kraujo praliejimą. 
Ir mūsų padėka Dievui turi 
tinkamą atsiliepimą iš Jo pusės. 
Dievas yra sukūręs mus laisvus, 
kad kooperuotume Jo veikloje. 
Todėl padėka Dievui bus didelis 
indėlis į tą darbą. Šių įvykių 
šviesoje turime save išlaisvinti 
nuo nuomonės, kad esame men
kystės. Lietuvių tauta Dievo 
akyse yra didelė vertybė — 
kitaip Jo veiklos negalime 
išsiaiškinti. Moderniųjų susiži
nojimo priemonių lengvumas 
sudaro tai, kad tautinės savybės 
būna prarastos. Tiesa, atsiran
da ir blogų savybių, tačiau yra 
tų tautinių vertybių, kurios per 

kelis tūkstančius metų yra išsi
laikiusios. Europoje individo 
teises reikia laikyti dideliu 
krikščionybės laimėjimu. Tau
tiškumas yra vertybė, be kurios 
neįmanomas pilnas žmogišku
mas. Gyvendami pasaulio atvi
rybėje turime žvelgti į tau
tiškumo pavojus ir rūpintis, kad 
mūsų tautiškumas būtų pagei
daujamas kitų tarpe. Taip pat 
švenčiame aštuoniasdešimt 
metų nuo ateitininkų sąjūdžio 
pradžios. Ateitininkų sąjūdis 
yra Dievo apreiškimo reali ir 
moderniška kontempliacija. 

„Ateities" žurnalo konkurso dalis laimėtojų. Iš 
Vygantas ir Darius l 'drys. 

Rima Polikaitytė, Mildutė Bublytė, Gytis 
Nuotr. Jono Kuprio 

STUI ENTŲ ATEITININKŲ 
VEIKLA CHICAGOJE 

Lietuvos pas i t raukimas iš 
Sąjungos paskat ino didesnei 
veiklai s tudentus ateit ininkus 
Chicagoje! Štai, ką atlikome per 

Žmogaus Dievo apreiškimas keletą susirinkimų šį rudenį: 
nepasiliks tūnoti - apmąsty- spėjome išrinkti naują valdybą, 
darni darysime gyvą. Lietuvis 
inteligentas tur i atsiliepti į 
Dievą kaip t ik savo protine 
veikla. Vienas iš tų uždavinių 
— lietuvių gyvenimas pasaulio 
atvirybėje. 

(Bus daugiau) 

P . Krūmėnas 

MOKSLEIVIŲ 
GĖDAI 

(IR DĖMESIUI) 
89 valandos. 273 doleriai. 

1415 išvažinėtų mylių. 6 
skrydžiai. 140 ilgo nuotolio 
skambinimų. Šitie duomenys 
padeda skaitytojui apytikriai 
susigaudyti, kokias pastangas 
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos centro valdyba įdėjo, 
beruošdama 1991 „Kalakursus" 
jaunesniems moksleiviams. 
Darbo vaisiai skurdoki — į kur
sus teužsiregistravo septyni as
menys. Padėkos dienos paskir
tis — derliaus Šventė. Tuo at
žvilgiu apgailėtina, jog MAS CV 
derlius kelia ne pasididžiavimo, 
o gėdos jausmą. Po ilgų svars
tymų ir nuomonių svyravimų, 
MAS CV galų gale nutarė, kad 
1991 „Kalakursai" at; lukiami 
dėl nepakankamo dalyvių skai
čiaus. 

Norėtumėm viešai atsiprašy
ti pasiryžusių kursuose daly
vauti — numatytus vadovus bei 
pašnekesių pravedėjus, kurie 
nesigailėjo pašvęsti savo 
laisvalaiko pasidalinti mintimis 
ir darbais su moksleiviais. Svar
biausiai — atsiprašome tą sep
tynetą, kurie nepabūgo, pareiš
kę norą pasiauklėti ateitinin-
kišku būdu. Toks žingsnis 
reikalavo drąsos. 

Po atsiprašymų turime ir prie
kaištų. „Kalakursų" registraci
jos terminui praėjus, MAS CV 
na r i a i visaip verbavo to 
amžiaus moksleivius vykti į 
kursus. Asmeniniai kvietimai 
dažnai susilaukdavo vieno iš 
dviejų atsakymų: „Aš vykstu į 
Turkey Dance", arba „Bet 
niekas kitas nevažiuoja". 

Gal būtų ne pro šalį paminėti 
„žaidimo taisykles". MAS CV 
sustato kursų programą, sume-
džioja pašnekesių pravedėjus 
bei vadovus, pasirūpina paskel
bimu spaudoj bei kiekvienai 
MAS kuopai Šiaurės Amerikoj, 
o moksleiviams belieka pareikš
ti norą kursuose dalyvauti. Pa
staroji taisyklė šįsyk liko nepai
syta. Iš septynių užsiregis
travusių tik vienas asmuo buvo 
gimnazistas, t.y. MAS narys. 

Peršasi nemaloni išvada. 
Regis, moksi( • .ms būding. 
drąsos ir ištvermės stoka. Šias 
sąvokas nuodugniai išnagrinė-

pravest i Kr i s tus Kara l i aus 
šventę, suruošti moksleiviams 
universiteto įspūdžių pasida
linimą, suruošti Ateitininkų 
Kūčias, ir dar kas antrą savaitę 
susirinkti ir padiskutuoti Atei
tininkų filosofiją! 

Šių metų valdybą sudaro ko-
pirmininkės Asta Kazlauskaitė 
ir Rita Račkauskaitė, iždinin
kas Marius Polikaitis, ryšinin
kas Kazys Motiekaitis ir sek
retorė Maya Goštautaitė. 

Gruodžio 8 d. studentai pa
kvietė abi Chicagos moksleivių 
kuopas į „Universiteto miste
riją" Ate i t in inkų namuose, 
Lemonte. 

Tikslas — pasidalinti su jau
nesnia is savo asmeniška is 
universiteto įspūdžiais. Taip pat 
norėtume parodyti takus į įvai
rius mokslus. Audrius Polikai-

jome savo sus i r inkimuose , 
stovyklose, bei suvažiavimuose. 
Temą „drąsa ir ištvermė" MAS 
CV netgi parinko savo 1991 
rašinių varžyboms. Sprendžiant 
iš to, kad tik trys moksleiviai 
tose varžybose tedalyvavo, 
apsimokėtų tas dvi sąvokas dar 
pagvildenti. Drąsa reikalauja 
tam tikros rizikos. Studentai, 
vyksta į SAS renginius, dažnai 
neturi menkiausio supratimo, 
kas jų ten laukia, bet vyksta vis 
tiek. Iš tokios rizikos gali kilti 
malonios arba nemalonios staig 
menos, tačiau pastarosios retai 
tepasitaiko. Dalyvius jungia 
bendras noras ką nors išmokti, 
pa t i r t i , a t l i k t i . Tas noras 
vadinasi idealizmas, kuris be 
drąsos nepasiekiamas. Ištvermė 
lydi drąsą ta ~*-~ _Tne. kad be 
ištvermės drą „os savo ver
tės, taps vienkartiniu, trumpa
laikiu reiškiniu. Aktualiausias 
pavyzdys — Lietuvos nepriklau
somybės s iekimas , kuriame 
drąsa ir ištvermė V-irtu veikė. 

Pagalvokite v»pie drąsą ir iš
tvermę, o tuo tarpu MAS CV 
paruoš Žiemos kursus, kurie 
vyks Dainavoj nuo gruodžio 26 
ligi kitų metų sausio 1 d. Šiuose 
kursuose gali dalyvauti visi 
moksleiviai ir moksleivės nuo 
l i t o skyriaus, taipogi pirma
kurs ia i s t u d e n t a i . Šal ia 
pokalbių ir diskusijų bus laiko 
čiuožti, rogutėmis pasivažinėti 
bei sniego senius lipdyti. 
Registracijos anketos šią savaitę 
jau išsiųstos vietinių kuopų 
valdyboms, kreipkitės i ias. 
Apie savo dalyvavimą praneš
kite skambindami708-848-9851 
iki gruodžio 20, į garsiąjuostę 
įkalbėkite savo vardą, pavardę, 
a tvyk imo būdą ir laiką. 
įSaorv^ci oranešimą skaitysite 

"Lę. 
Garbė Kristui! 

M A S C V 

t is moderuos Į į informacinį 
pokalbį. 

Studentai apsiėmė pravesti 
Kūčių vakarą gruodžio 22 d. Šv. 
Mišios bus 3 v. p.p., vakarienė 
4 v. p.p. Giedosime Kalėdų 
giesmes, bus ir pasirodymų. 
Suaugusiems dalyvavimas 12 
dol. asmeniui, SAS ir MAS — 8 
dol . , J A S ir j aunesn iems 
nemokamai. Vietų rezervacijai 
skambinkite Audrei Budrytei 
tel. 708-598-6571 f galima palikti 
žinutę mašinėlėje). 

Per praėjusius susirinkimus 
skaitėme ir diskutavome. Stasio 
Šalkauskio „Jaunuomenė ir 
Gyvoji Dvasia". Vienas įdomus 
klausimas, kurį mes mąstom, 
y ra „Kaip gaivinti ir turtinti 
dvasią, kad ji sugebėtų apžvelg
ti visus gyvenimo kūgio šonus. 

ir žmogus būtų visuomet gyvas 
ir jaunas?" 

Gal ir kitiems studentams 
įdomu, tad kviečiame atvykti į 
mūsų susirinkimą sekmadienį, 
gruodžio 8 d. Informacijai 
paskambinkit Astai Kazlaus
kaitei 312-702-5461, ar Ritai 
Račkauskaitei 312-226-7275. 

Iki pasimatymo Kūčių vaka
re! 

Chicagos s tuden ta i 
a te i t in inkai 

sek re to rė 
Maya Goštauta i tė 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravima PI. 
Orland Park, IL 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

OR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields. III. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2838 W. 71at St. 
312 438 8888 

4148 W. 83*4 8t. 
312-735-7708 
Chicago, IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
OR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5558 

507 S. GHbart, LeGrange, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIUgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W*t t Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparville 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 708-857-8383 

KUN. A. U P N I Ū N O 
KUOPOS VEIKLA 

Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopa šių metų 
veiklą pradėjo t radiciniu 
„Barbe-Q", rugsėjo 27 d. pas 
Dainą Ansevičiūte. Pirmininkė 
Elena Tijūnėlytė pasveikino 
v i su s grįžusius na r ius ir 
supažindino su naujais nariais. 
Š įmet kuopai vadovauja 
valdyba: Elena Tijūnėlytė — 
pirmininkė, Daina Ansevičiūte 
— vicepirmininkė, Dalius Gilvy-
dis — iždininkas, Renata Kvan-
ta i tė — sekretorė, Venta Nor-
vilaitė — korespondentė ir Vilija 
Gražulyte — fotografė. Globėjas 
— Aidas Palubinskas. 

Po susipažinimo pradėjome 
diskutuoti ką norime šiais 
metais kuopoje atlikti. Su
rinkome daug gerų minčių ir 
pasiryžome užmegzti ar
timesnius ryšius su kitomis 
a te i t in inkų kuopomis. Po 
pokalbių visi vars tėme 
karoliukus, daryda oi karolius 
ir apyrankes. Vėliau valgėm 
skaniai iškeptus užkandžius ir 
šventėme Daliaus Gilvydžio 
gimtadienį. 

Antras kumpos susirinkimas 
įvyko spali" 18 d. pas Ventą 
Norvilaite. Mums sut iko 
pašnekesį pravesti kunigas 
Gudelis iš Lietuvos. Jis yra 
kapelionas Lietuvos Lipniūno 
kuopos Panevėžyje, tai perdavė 
mums laiškus iš kuopos narių. 
Laiškai pasakojo apie gyvenimą 
Lietuvoje Atvežė jų susi
rinkimų nuotraukas, kad mes 
galėtume pamatyti, kaip jie 
veikia. Abi Kun. A. Lipniūno 
kuopos yra pasiryžusios laikyti 
ryšius. Kadangi buvo spalio 
mėnesio susirinkimas, prašėme 
svečią kunigą papasakoti mums 
apie gera* ir blogas dvasias. 
Sužinojome apie įdomius ir net 
baisius dvasinius atsitikimus 
Lietuvoje Susirinkimui bai
giantis pasivaišinome saldai
niais , ,,š vsdami" K a i -
dieną. 

Venta Norvilaite 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

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

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Waa* Bufflngton, tai. (708) 512-0054 
Weetmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Sneoarybe — Kaulų •< sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Holy Cro*s. 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (312)471-5573 
9830 S Ridgeiand Chicago RKJge. IL 

Tai. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 6 M St 
Tai. (1-312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tai 1708) 257-2285 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
Hlckory HIII* 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠFJMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famay M O O K S I cenlc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 80439 
P'Hiauso Paios Commumty Hosp'tai .r 

S'ive- Cross Hosp'tai 
valandos pagal susitarimą 

Tai. (709) 257 2285 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9088 8. Robarta Rd., Hlckory HNta, IL 
1 mylia | vakarus nuo Hartem Ave. 

Tat. (708) 888-4088 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 738-4477; 
Raz. (708)246-0087; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 60852 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

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

Pirma 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa ketvd 1-3 v p p penktd 

ir sestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 7784989 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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. 
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Lietuviška spauda 

TAUTOS GYVYBĖ 
Apie lietuvišką spaudą turime 

kalbėti plačia prasme. Tai ne tik 
laikraščiai, kurie lanko kasdien, 
kas savaitę a r kas mėnesį, bet 
ir knygos , ku r io s liečia 
lietuvišką gyvenimą išsilais
vinusioje tėvynėje ir laisve besi
naudojančioje išeivijoje. Savas 
žodis, sava mint is ir savas išsi
reiškimas yra artimesnis, negu 
bet kokios didelės kūrybinės 
žiežirbos, liečiančios t ik žmo
gaus gyvenimą ar svetimas 
tautas. 

Niekas t a ip nesuriša žmonių 
kaip savos tradicijos, atsineštos 
iš tautos ir perduotos šeimų ar 
draugų svetimose žemėse ir sve
t imuose k ra š tuose . Ateivis 
niekada pilnai nepritampa prie 
svetimo gyvenimo. Nepritampa 
dažnu atveju net svetur gimęs, 
augęs ir mokslus baigęs jau
nuolis, kai j i s suauga ir pajun
ta svetimą dvasią aplinkoje ir 
savyje. 

Savas spausdintas žodis svars
tytinas ypač prieš didžiąsias 
šventes — Kalėdas ir Naujuo
sius Metus . Ne t ik svetur 
dovanos, lyg pareiga, perkamos 
ir atiduodamos kartais išmeti
mui savo artimiesiems ar pažįs
tamiems. Taip yra ir Europoje 
ir net L ie tuvo je . Nors 
kaime retai dovanomis mėgin
davo papirkti savo vaikus ar 
svetimuosius, bet mieste net 
buvo paprotys Kalėdoms ar 
Naujiesiems Metams ką nors 
dovanoti, kad ištisus metus 
prisimintų dovanojusius ar do
vanomis norėjusius prisivilioti 
vaikus ir ka r ta i s svetimuosius. 

Šie metai daugeliui sunkūs 
ekonomiškai, kai neturi darbų, 
kai reikia galus su galais suves
ti didelėje priežiūroje, kartais 
net „suveržiant diržus", kaip 
rašo vietos laikraščiai . Bet 
dovanos š v e n t ė m s vis dar 
perkamos, vis dar norima pri
t raukt i savuosius ar svetimuo
s ius dažna i ne re ika l inga i s 
niekiukais, o tik retkarčiais 
gerais daiktais. Apie tai šiemet 
reikia pagalvoti, kad nebūtų 
dovana t ik iš įpratimo, tik 
sugalvoto reikalo. Ji turi būti iš 
širdies ir a tneš t i naudos, dva
sinio pasitenkinimo, prisirišimo 
prie savo tautos . 

* * * 

Besilaisvinančioje ir jau išsi
laisvinusioje Lietuvoje pagal jų 
pačių statistiką išeina apie 600 
laikraščių, kur ie dėl popieriaus 
stokos dažnai turinio ir išvaiz
dos atžvilgiu labai menki. Jau 
jie patys susirūpinę perspaus
dinimu senų knygų, dažnai su 
klaidomis, kad tik galėtų turė
ti savos spaudos ir ją platinti. 

Išeivija y r a s a n t ū r e s n ė . 
Amerikoje išeina tik vienas 
dienraštis, pora savaitinių ir 
pora dvisavaitinių laikraščių, 
organizacijų žurnalų savo na
r i a m s in fo rmuot i a r savo 
idėjoms skleisti . Tai spauda, 
kuri palaiko ryšį išsisklaidžiu
sių labai plačiai įvairiuose kraš
tuose. Kanadoje, Australijoje ar 
Argentinoje leidžiama po du 
laikraščius, Brazilijoje tik vie
nas. 

Visi išeivijos laikraščiai siekia 
sudaryti jungt į tarp savo idėjos 
žmonių, tarp savo tautiečių, kad 
jie gyventų savais tautiniais 
reikalais, savo tautos rūpesčiais 
ir savos išeivijos ateitimi. Nuo 
išeivijos sąmoningumo ir tau
tinio susipratimo priklauso ir 
pačios tautos išsilaikymas, atei
ties kūryba, gyvenimas tautų 
tarpe saviems uždaviniams. 

Išeivija, nors po visą pasaulį 
išsibarsčiusi, savo išeiviška 
spauda palaiko tarp savęs ir su 
savo tautos kamienu ryšius, 
kurie yra būtini tautai ir tau
tiškumui. Nei tauta, nei tau
tiškumas savaime negimsta ir 
neauga. Reikia ir būtina sąvo
kas papildyti gyvybės syvais, 
kurie dar yra pačioje tautoje ir 
tautiškai susipratusioje išei
vijoje. 

Išeivija skirtingai žvelgia j 
savo tautą, ar ji būtų laikraščio 
ar knygos pavidalu. J i yra tau
tos ir išeivijos gyvybė, lyg gyvas 
organizmas, kur io gyvybės 
siekiais gyvena viena ir kita 
t au tos dalys. Išsilaisvinusi 
tėvynė ar tėvų bei senolių žemė 
gyvuoja išeivijos pagalba , 
išeivija gyvuoja tautos gyvybe ir 
jos dvasiniais, kultūriniais, eko
nominiais, auklėjimosi sieki
mais. Nei tauta išeivijos, nei 
išeivija savo tautos negali išsiža
dėti, nes viena kitai yra būtinos 
gyvybei palaikyti. 

Nori ar nenori visi yra tos, o 
ne kitos tautos žmonės. Gali 
savo priklausomumo tautai 
išsižadėti, bet negali išsižadėti 
savo vidaus dvasios, savo nusi
teikimų, savo charakterio, nors 
jis kar ta i s ir t ik blogomis 
pusėmis pasireikštų. Ir tėvai 
turi žiūrėti, kad jų vaikai kuo 
mažiausiai atitoltų nuo jų pačių 
ir nuo savo tautos. Net tie, kurie 
jau užmiršo savo tėvų ar senolių 
kalbą, yra tautai reikalingi, nes 
juose plazdena tautinė dvasia, 
nors kuris žmogus ir norėtų jos 
atsikratyti. 

Artinantis šventėms — Kalė
doms ir Naujiesiems Metams — 
būtina savo vaikus, artimuo
sius, pažįstamus jungti prie 
savos t a u t o s kamieno ne 
papirkimais dovanomis, bet 
dvasiniu ir tautiniu maistu, kad 
tautinė dvasia plazdėtų kuo il
g iau ir kuo in tensyviau 
jauname ir vėliau suaugusiame 
žmoguje. 

Džiaugiamės visi, kai suži
nome, kad mūsų jaunuoliai ar 
net pensininkai išvyko į Lietu
vą padėti tvarkyti naujo gyveni
mo, kurį per pusšimtį metų 
nualino okupantas. Turėtumėm 
ir galėtumėm džiaugtis, kad tie 
patys jaunuoliai šiame ar ki
tuose kraštuose būtų tėvų ar 
artimųjų pastangomis įsijungę 
į savo tautos rūpesčius, darbus, 
kultūrinį gyvenimą, ekonomiją 
ir pažangą. 

Užuot nereikalingų ir brangių 
šventinių dovanų, ne tik būtų 
galima tėvams ir artimiesiems 
užsaky t i savą l ie tuvišką 
išeivijos spaudą, padovanoti 
knygą, k u r j aunuo l i s ar 
jaunuolė ras lietuvišką žodį, 
pamatys, kad jo tauta yra gyva 
ir kad jame plazdena ta pati 
gyvybė. Lietuviška spauda, kaip 
„Draugas", jį lankytų penkias 
dienas savaitėje. Kita spauda, 
kaip „Darbininkas" ar „Dirva", 
lankytų jį kartą per savaitę. 
Žurnalai lankytų kas mėnesį ar 
neperiodiškai. Bet visi jį jungtų 
ne dovanomis, kurias reikia po 
švenčių išmesti ar keisti, bet iš
tisus metus gaivintų tautine 
dvasia ir kvėptų tautinę gyvybę. 
Išeivijos spauda turi būti ir yra 
tautos gyvybė svetur, nors sve
tima žemė ir tur tas kasdien 
viliotų užmiršti savuosius. O tos 
gyvybės reikia kiekvienam žmo
gui, juo labiau kiekvienam tau
tiečiui. 

Pr. Gr. 

TIK BLOGAS PAUKŠTIS SAVO Rimties valandėlei 

LIZDĄ TERŠIA GERI KRISTAUS DIENAI 
Bene prieš du dešimtmečius 

vienas pamokslininkas, kalbė
damas bažnyčioje iš sakyklos, 
pabrėžė maždaug tokį lietuvių 
netolerancijos bei nesugy-
venimo palyginimą. Smalsus 
kele iv is , lydimas p ragaro 
vyresniojo, panorėjo pamatyti, 
kas tenai vyksta. Jis matė nusi
dėjėlius kenčiančius didžiuliuo
se katiluose, kuriuose buvo ver
dama smala. Katilus saugoja 
velnia i , kad niekas iš jų 
neišliptų. Tik vienas katilas 
nebuvo saugojamas. Kai nuste
bęs keleivis paklausė vyresnįjį, 
kodėl šis katilas nesaugojamas, 
palydovas jam paaiškino, kad 
tame katile kenčia lietuviai. Jei 
kuris mėgina iš katilo išlipti, 
kiti supuolę vėl jį už kojų atgal 
įtraukia. 

Šis įvaizdis parodo mūsų neto
leranciją, pavydą, neapykantą 
kitaip manančiam. Taip yra 
išeivijoje, dar blogiau Lietuvo
je. Jei anais baisaus teroro 
laikais tokį elgesį galima buvo 
pateisinti baime, tai kuo dabar 
pateisinti? 

Lietuva, nuostabiu keliu atga
vusi laisvę ir nepriklausomybę, 
turi daugybę problemų, kaip ir 
kitos tautos, buvusios ilgesnį 
laiką komunizmo gniaužtuose. 
Kas buvo iš pagrindų sugriau
ta, reikia vėl atstatyti. Bet su
gr iau t i ką nors yra leng-
viau,negu iš naujo atstatyti. Dėl 
kasdieninių negerovių ir nepri
teklių ieškoma kaltininko. Jei 
rublio vertė krinta ir krau
tuvėse trūksta prekių — kaltas 
V. Landsbergis ir jo vyriausybė. 
Jei kas nepritampa prie vyriau
sybės, kritikuojama ir peikiama 
vyriausybė. Jeigu jie patys įei
tų į vyriausybę, tai padarytų 
nuostabius dalykus. 

Skleidžiamos paska los 
užsienyje 

Dar blogiau, kad apie Lietu
vą ir jos vyriausybę nepama
tuoti gandai ir prasimanymai 
skleidžiami užsienyje. Jei 
teisybė, ką rašo užsienio spau
da, kad A. Brazauskas ir K. 
Prunskienė, išvykę į užsienį, 
piktai atsiliepia apie Lietuvos 
valdžią, kaltinant AT pirmi
ninką V. Landsbergį ir jo vy
riausybę, prilyginant diktatū
rai, kokia buvo nepriklausomoje 
Lietuvoje ketvirtame dešimt
metyje. Nepaneigiant K. Pruns
kienės ir A. Brazausko nuo
pelnų praeityje, betgi negalima 
sutikti su jų išvadomis. Lietuvos 
AT buvo išrinkta demokratiniu 

', 
IGNAS MEDŽIUKAS 

būdu. Kitaip A. Brazauskas ir 
K. Prunskienė į ją būtų nepa
tekę, įstatymai priimami bal
savimo keliu, nevartojant prie
vartos ar grasinimų, ne taip 

; kaip 1940 m. tavo elgiamasi su 
liaudies seimo nariais, kuriems 
buvo padiktuota „parvežti 
Stalino saulę". 

AT pirmininkas Landsbergis 
Į ir jo vyriausybė neturi magiškos 
| formulės, kaip esamoje padėtyje 
iš visų painiavų galima būtų 
sėkmingiausiai iškopti. Bet tai 
nereiškia, kad kitiems užėmus 
par lamento pirmininko ar 
ministerio pirmininko vietą, jau 
būtų surastas tikresnis kelias 
valstybinio masto problemoms 
išspręsti. 

Turiu galvoje K Prunskienės 
duotą interviu už.-;enio spaudai, 
jai esant Olandijoje, laikraštyje 
„Parool" ir A. Brazausko, jam 
būnant Italijoje, pasikalbėjime 
su „Unitą" korespondentu, kur 
apie AT pirmininką atsiliepia
ma, kaip apie destruktyvinę 
asmenybę, persekiojančią 
spaudą ir žmones, įvedant 
totalitarinį režimą, niekinant 
demokratiją. I tai galima būtų 
atsakyti lietuvišku priežodžiu 
„Blogas paukštis, kuris savo liz
dą teršia". 

Asmenims, pretenduojan
tiems į Lietuvos valstybės vir
šūnes, manyčiau, nederėtų rem
tis asmeniškumais, nes jie tuo 
t ik pažemina patys save, paro
dydami savo egoistinius 
siekimus. Neteisinga galvoti, jei 
toje vietoje atsisėstų K. 
Prunskienė ar A. Brazauskas — 
jau padarytų stebuklus. Argi K 
Prunskienė neklvdo, kritikuo
dama Landsbejgio politiką san
tykiuose su Gorbačiovu? 

Jei šeimoje pasitaiko nesu
sipratimų, tai paprastai jie sten
giamasi likviduoti, neišnešant į 
viešumą. Blogai, jei šeima nesu
sitvarko savo tarpe ir viskas 
išeina iš šeimos ribų. Tokia 
šeima netenka gero vardo. 
Panašiai yra ir tautoje. Nor
malu, jei opozicija reiškiasi 
krašto viduje ir dargi nuosai
kumo ribose. Bet jeigu sklei
džiami apie Lietuvos vyriausy
bę negražūs gandai užsienyje, 
tai yra valstybės ir tautos žemi
nimas. Taip darydami t ie 
žmonės kerta šaką, ant kurios 
patys sėdi. Kas padaroma tau
tos pavienių žmonių ar grupių, 
užsienyje rišama su visa tauta. 
Prisimenu, Vokietijoje po antro

jo pasaulinio karo labai blogą 
, vardą turėjo lenkai darbininkai, 
prievarta atvežti darbams. Jei 
kur nors kas dingdavo, vokiečiai 
sakydavo: Polen gestohlen 
(Lenkai pavogė). Bet tai nereiš
kia, kad visa lenkų tauta yra 
vagys. Joje yra daug aukštos 

i doros asmenų, kaip pavyzdys 
gali būti dabartinis popiežius 
Jonas Paulius II. 

Buvusieji pa r t i eč ia i ve ik ia 

Kokia nelengva Lietuvos 
parlamento ir vyriausybės pa
dėtis, rodo neseniai gautas iš 
vieno aukštesniojo r ango 
dvasiškio laiškas, kuriame rašo
ma: „Visi buvusieji partiečiai 
sulindo į savivaldybes — apskri
čių v i r š in inka i , apy l ink ių 
viršaičiai, kolūkiuose pirmi
ninkai ir jų pavaduotojai, kurie 
nieko nedirbdami buvę partor
gai, komsorgai ir kitokie vadai 
vis turėdavo dar ir pavaduo
tojus. Jie labai turi daug įtakos 
į savo valdomus žemdirbius. Kai 
prieš kiek laiko buvo šaukiamas 
žemdirbių suvažiavimas Vilniu
je, buvo pats sėjos metas, o į 
Vilnių buvo s k i r t a 1000 
sunkvežimių suvežti iš visos 
Lietuvos žemdirbius. Tuo buvo 
norima parodyti, kokia didelė 
jėga yra visi buvusie j i 
partiečiai, dabar įsijungę į Bra
zausko LDD partiją ir kaip jie 
gali sunkinti V. Landsbergio ir 
visos Aukščiausiosios tarybos 
veiklą. Kiek daug tokių yra 
patekę po Sąjūdžio vėliava į AT. 
Ir jie čia sabotuoja įstatymų 
paruošimą, o dar labiau jau pa
ruoštų įstatymų priėmimą. De
batuose jie ieško visokių prieka
bių prie kiekvieno įstatymo, o 
kada reikia balsuoti , t ada 
neateina į posėdžius ir, nesant 
kvorumo, negalima pravesti 
įstatymo, o jei kitą dieną balsuo
jama, išeina demonstratyviai iš 
posėdžio. Liaudyje vis dar sklei
džiama propaganda, kad Lietu
vos ekonomija žlugs, jei Bra
zausko partija nepaims vado
vauti Aukščiausioje taryboje". 

Išvada aiški, tik kyla klau
simas, ar nepiktnaudojama lais
vė ir demokratija? 

Pagaliau reikia kantrybės. Jei 
rinkėjai matys, kad esama 
vyriausybė nepateisina savo 
veiklos, per a t e inanč ius 
r inkimus bus išrinkti kiti 
žmonės, kurie turės galimybę 
parodyti savo sugebėjimus, bet 
tai nereiškia kad greitu laiku 
bus sukurtas visiems geras 
gyvenimas. JAV yra senos 

Advento laikotarpis yra pa
siruošimui sutikti Viešpatį Jėzų 
šioje žemėje. J is atėjo kaip pap
rastas kūdikėlis, bet jis buvo tas 
nuo amžių žadėtas išgelbėtojas 
iš nuodėmių ir gyvenimo sunku
mų. Tas kūdikėlis, kurio niekas 
nematė, tik ganyklos piemenys, 
buvo Dievo Sūnus. Jis atėjo į šią 
žemę, tapo žmogumi žmones pa
kelti į Dievo vaikų aukštumas. 
Kai jis pats buvo pakeltas 
aukštyn, tai yra ant kryžiaus, 
jis, kaip atsako apaštalams, 
patraukė paskui save ir kitus, 
kad juo sektų ir nesigėdytų 
kentėti dėl jo vardo. 

Mūsų pirmųjų tėvų nusikal
timu buvo sugadinta pusiaus
vyra žemėje tarp gėrio ir blogio. 
Žmogus pajuto savyje silpnybę, 
palinkimą į nuodėmę ir į blogį. 
Ir apaštalas šv. Paulius aiškiai 
sako apie savo paties žmoniš
kumą: „Aš, tiesa, gėriuosi Die
vo įstatymu, žiūrint vidinio 
žmogaus, bet matau savo sąna
riuose kitą įstatymą, pasiprie
šinantį mano proto įstatymui ir 
darantį mane belaisvį nuodė
mės įstatymo, kurs yra mano 
sąnariuose. Nelaimingas aš 
žmogus! Kas mane išlaisvins 
nuo to maraus kūno? Dievo 
malonė per mūsų Viešpatį Jėzų 
Kristų" (Rm.7,22-25). Tai šv. 
Paulius kaip tik pabrėžia, kad 
žmogus suklumpa prieš savo 
kūno įstatymą, prieš savo paties 
palinkimą į nuodėmę ir silpny
bę, nors jis ta i laiko žmogiš
kumu, savo prigimtimi, savo 
likimu. 

Tas pats apaštalas pasako, 
kad nuo kūno įstatymo, nuo pa-
l inkimo į blogį gal ima 
išsigelbėti tik pasitikint Jėzaus 
Kristaus malonėjo stiprinimu, 
jo dieviška galia žmoguje. Jis 
Viešpatyje Jėzuje gali būti 
stiprus, bet ta ip pat be Jėzaus 
yra tik silpnas nusikaltęs žmo
gus. O tai pasiekiama pasiti
kėjimu, savo kūno tvardymu. 
vadinamais gerais darbais, 
kurie leidžia užmiršti save r atį, 
nusigalėjimu arba vadinamu 
apsimarinimu, kai kūnas ir 
kūno sąnariai klauso proto. 

demokratijos sistemos kraštas, 
bet kiekviena vyriausybė, su
daryta iš demokra tų ar 
respubl ikonų, t u r i savo 
problemų. Demokratija yra la
biausiai priimtina valstybės 
valdymo forma, bet negalima 
sakyti, ji yra tobula, nes ją 
vykdo žmonės, ku r i e gali 
suklysti. 

Žmogaus protas pasako, kad 
jam reikia Jėzaus, kaip Dievo 
malonės, kada jis lieka tik 
žmogiškose silpnybėse ir kada 
jis pasidaro tik kūnas, nemokąs 
spirtis tarp gėrio ir blogio. 

Laukdami ateinančio Kris
taus, žmonių Atpirkėjo, turime 
prisiminti, kad mes esame tik 
žmonės su visomis silpnybėmis 
ir blogumais. Anot apaštalo šv. 
Pauliaus, „Dievo karalystė ne 
valgis ir gėrimas, bet teisybe, 
ramybė ir džiaugsmas šventojo
je Dvasioje. Nes kas tuo tarnau
ja Kristui, įtinka Dievui ir žmo
nių giriamas. Taigi, ieškokime 
to, kas padaugina ramybę, ir 
laikykime vienas kitam, kas 
praverč ia p a g e r i n i m u i " 
(Rm.14,17-19). Tai mokėti susi
tvardyti valgyje ir gėrime, bet 
svarbiausia — mokėti daryti 
gera artimui, kas jam gera ir 
pridera, kad jis būtų pagerbtas. 
kad jis pagerbtų ir kitus. „Mūsų 
tėvai nusidėjo, ir jų nebėra, ir 
mes nešame jų nusikalt imus" 
(Bar.5,7). Taip skelbė pranašas 
Senajame įstatyme išrinktajai 
tautai, kai ji už nuodėmes pate
ko vergijon. 

Tačiau apaštalas šv. Paulius 
guodžia visus: ,,Aš dėkoju ma
no Dievui kiekviename at
siminime apie jus. melsdamas 
su džiaugsmu visuomet visose 
savo maldose už jus visus, dėl 
jūsų bendravimo K r i s t a u s 
Evangelijoje nuo pirmos dienos 
iki dabar. Nes aš taip pat pasi
tikiu, kad tas. kurs pradėjo 
jumyse tą gerą darbą, tobulins 
iki Jėzaus Kristaus dienai... Nes 
Dievas yra man liudytojas, kaip 
aš jūsų visų trokštu giliausioje 
Jėzaus Kristaus meilėje. To aš 
ir meldžiu, kad jūsų meilė 
labiau ir labiau gausėtų žino
jimu ir visokiu išmanymu, kad 
jūs brangintumėte geresniuo
sius dalykus, kad būtumėte ne
sutepti ir nepeiktini Kristaus 
dienai" <Pil. 1,3-10). 

Šv. Pauliaus paguoda ir sura
minimas nusidėjusiam žmogui 
yra lyg noras, kad visi krikščio 
nys sektų tobula i J ė z a u s 
pėdomis, gyventų jo gyvenimu, 
jaustų meilę Jėzui ir savo ar
t imui . Tai ir yra advento 
prasmė, kad mes ne tik laukia
me savo širdyse Jėzaus Kristaus 
malonių, bet ir kaskart daromės 
panašesni į jį savo Mokytoją. 
Tokiam krikščioniui Kristus 
sako: „Nugalėtojui aš duosiu 
valgyti iš gyvybės medžio, kuris 
yra mano Dievo rojuje < Apr.2.7>. 
Tik to mes laukiame ir tikimės. 

- A. Dls. 

Jeigu aš ko neapkenčiu, aš 
atimu kai ką nuo savęs; jeigu aš 
myliu, aš praturtėjau tuo, ką 
myliu. 

Fr. Schiller 

Nekal tas i s dėl užkrautos 
naštos nors ir palūš, bet Viešpa
ties delnas pakels jo smakrą 
nemirtingam šypsniui. 

A. Aukštaitė 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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Romanas 

23 
Pradžioje pasi jutusi įžeista, Birutė mato 

besiperšančiojo kultūrinį lygį, todėl nutaria viską imti 
lengviau ir versti juokais. 

— Man to per maža! Jeigu jau krist, tai nuo gero 
arklio — kad turėtum kokį apartmentinį „hauzą" iš 
kokio šimto „fliatų", gal tada ir susigundyčiau' Man 
reikia mažiausia milijonieriaus! 

— Matykite, kokia „mandra"!.. Well, tai aš jau 
eisiu prie vyrų. Matysimės vėliaus... 

Yatkus nevikriai apsisuka, kone parvertęs 
užpakaly pasitaikiusią juoduke Nancy, atsiprašo, ir 
iriasi per žmones savo dirbtuvės link. 

„Vargšas žmogelis... Galvoja, kad gali man pirštis. 
Nužiūrėjo iš tolo, apsvarstė, matyt, ir — priėjo: N':ekada 
negalėčiau mylėti žmogaus, kurs nežino sau vietos ir 
nejaučia dvasinio saito pirmumo! Nemoka atskirti 
pelus nuo grūdų. O ypač pametęs tikėjimą, garbę... 
Žinau — jis raudonas. Toks pat, kaip ir dėdė Antanas 
kad buvo... Aš būčiau laiminga, jei Paulius taip pat 
susiprastų, kaip dėdė, bet jeigu jo mintys romantika 
užimtos, tai tegul jis jau lieka toks pat. kaip ir daug 
jų, apakėlių..." 

Netrukus pobūvio kaip ir nebūta. Nutrūksta ir 
Birutės mintys, nes besiuvant neįmanoma kly«ti i šalis. 
Mažiausias neatsargumas pagimdo klaida? Klaidos 
įvyksta, bet ne taip dažnai, kaip seniau, vos darbą 
gavus Klaidas tenka atitaisinėti perdirbant duotąjį 
darbą. Tatai ėda laiką, nes darbas akordinis ir mokama 

nuo pasiūtų gabalų. 
Tik po darbo praeidama pro Yatkaus dirbtuvę 

Birutė draugiškai atsisveikina su juo pratardama 
kalėdinį linkėjimą. Tačiau žmogelis nusisuka, 
parodydamas, jog pyksta ir nepatenkintas nepa
vykusiomis piršlybomis. 

„Tegul sau pyksta... Man juk vistiek! Jis man nei 
brolis, nei draugas. O vyru man jis tikrai jau nebus! 
Tuščia jis vieta man — kaip buvo, taip liks jis raudonas. 
Tik viena žinau: dar daug reiks iškęst panašių lyg 
piršlybų... Gal visgi geriau, jei su Albertu savo 
gyvenimą riščiau? Jis mielas, ramus toks... protingas, 
išauklėtas, geras. Bet... vėl! Juk Stepas dar gyvas! Ir 
juo labiau negaliu nusidėt savo priesaikai. Skirtis taip 
pat negaliu... Dieve, nejau dar ilgai man kentėti 
reikės?" 

Velykos jau čia pat. Ne tokios, kaip būdavo Lietuvo
je — su kiaušinių dažymu ir raičiojimu kieme, su tur
tingomis vaišėmis, su giminių ir draugų lankymu. 
Keleri metai amžinai skubančioj ir dolerį kalančioj 
Amerikoje padarė įtakos ir Birutės šeimai. 

Birutė ruošia gavėnios vakarienę virtuvėje. Al
bertas, kaip visada, grįžęs iš darbo, vakaroja pas ją. 
Jis padeda sudėlioti ant valgymui skirtojo stalo indus, 
peilius, šakutes ir popierines servetėles lūpoms nusi
šluostyti. 

— Kaip Kalėdos yra didelė metinė šventė, taip 
Velykos — tiktai paprastas sekmadienis! Kodėl taip 
Amerikoje yra? Juk tai nepaprasta krikščioniška 
šventė — Kristus nugalėjo mirtį ir prisikėlė! 

— Matai, Birutėle, amerikiečiui doleris yra viskas. 
Doleris jo dievas, jo malda ir paspirtis. O žmonės čia 
visi dolerio vergai. Amerikos prekybininkai taip 
ištobulino reklamos meną, kad be jos jokia įmonė negali 

apseiti. Jis prarėkia mūsų ausis per radiją, muzikiniais 
dalykėliais įkala į galvą jų prekių pavadinimus, koky
bę ir aforizmus. Televizijoje šimtus-milijonus kartų kar
toja kvailiausias istorijėles su idiotiškais vaipymaisis 
tik tuo vienu tikslu — kaip nors pasiekti pirkėjo sąmonę 
ir pritraukti jo dėmesį. 

— Teisybė! Kaip jie kalte kala apie „Coca-Cola" 
gėrimą arba apie hamburgerius! 

— Taigi, apie skalbimo miltelius ir muilą. Apie 
automobilius, šaldytuvus. įvairius maisto produktus 
ir net apie tualetinį popierių! 

— Taigi! Kai jie pradeda rodyti tą tualetinį 
popierių, jį kone bučiuoti, glamonėti... arba rodyti ir 
tampyti moterų skalbinių dalis, tai, rodos, tik 
uždaryčiau tą televiziją ir išmesčiau į kiemą! Ir kaip 
romantiškai, net eilėmis apdainuoja! Su švelniausia 
muzika! 

— Taip. taip... Prekybininkai nuperka gabiausius 
kompozitorius, aktorius ir rašytojus. Išgalvoja keisčia-
sias pasakėles, suranda vietoves, įmontuoja neįtikimus 
triukus... Reklamai išleidžia milijonus, o uždirba bili
jonus iš paprasčiausių bulvių skutelių, burnai skalauti 
skysčio, kramtomos gumos arba iš tabako gaminių! 

— Niekur nėra taip gerbiama reklama, kaip 
Amerikoje... 

— Bet užtat ir galimybės uždirbti begalinės! 
— Kągi tu gali uždirbti savo fabrike? 
— Fabrike nedaug... Bet algos man pakanka ne tik 

pragyventi, bet ir susitaupyti. Per kelis metus aš 
galėjau kas mėnesį atidėti tai po kelis, tai po kelias 
dešimt dolerių. Priklausomai nuo uždarbio. 

— Dieve! Aš gi nieko negaliu sutaupyti! 
— Žinau... Tau šeima kainuoja Daugiau burnų 

maitini. Bet dabar. Birutėle, bus geriau! Aš tau 
padėsiu! __ 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
DAR APIE VLIKO SEIMĄ 

48-sis, spaudos pranešimais is
torinis, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto — Vliko 
seimas įvyko lapkričio 2 d. 
Chicagoje, taigi jau daugiau, 
negu prieš mėnesį. Pasak J. 
Janulaičio prieš seimui susi
renkant skelbtų straipsnių, jis 
istorinis todėl, kad vyksta 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybe. Tai dar paryškina 
seimo rengimo komisijos pirmi
ninkas dr. L. Kriaučeliūnas 
„Draugo" 1991.X.28 nr. pa
skelbtame interviu: „Šis seimas 
bus jau paskutinis išeivijoje ir 
tikrai jį reikėtų pavadinti istori
niu seimu..." Tačiau pagal J. 
Vitėno straipsnį („Draugas" 
1991X30) „Vliko valdyba tapo 
neteisėta po 1990 m. kovo 11d., 
kada Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba aktu pa
skelbė a t s t a t an t i Lietuvos 
nepriklausomybe..." 

Tokių lyg ir priešingumų fone 
ir prasidėjo 48-sis istorinis Vliko 
seimas. Kaip „Lietuvos ryto" 
1991.X.31 nr. įdėtam straips
nyje pastebi Oklahomos uni
versiteto politinių mokslų pro
fesorius dr. V. Vardys, „pra
eityje VLIK'o indėlis į kovą už 
Lietuvos laisvę buvo labai pozi
tyvus, bet išeivijoje — ne dides
nis nei kitų stambiųjų išeivijos 
organizacijų, pavyzdžiui 
Amerikos lietuvių bendruo
menės ar kažkada Amerikos 
lietuvių tarybos..." 

Šia proga ypač man iškyla 
klausimas, kodėl šis Vliko 
seimas, kaip programos 
viršelyje ryškiai pažymėta, yra 
48-sis? Juk sunku tikėti, kad 
1943 ir 1944 metais, kada 
Vlikas veikė pogrindyje, būtų 
galėję vykti jo seimai. Taip pat 
ir Vokietijoje tuojau po karo. 
Istorija patvirtina, kad 1943 m. 
įsteigtas Vlikas tikrai, daugiau 
ar mažiau veikdamas, gyvavj 
48 metus. Tačiau per tą laiką ar 
galėjo įvykti toks pat skaičius 
seimų? 

KAD SIEKTUME TO, 
KAS JUNGIA 

Man, sekusiam dalį šio isto
rinio seimo eigos, giliai įsiminė 
invokacijoje kun. A. Saulaičio, 
SJ, tarti žodžiai: „Viešpatie, bū
ki šiose svarstybose atvirumo ir 
vidinės laisvės dvasia, kad 
siektume, kas jungia, artina, 
kas ugdo teisingumą žmogui, 
šeimai, t au ta i . . . " O seimo 
rengimo komisijos pirm. dr. L. 
Kr iauče l iūnas įvadiniame 
žodyje pridūrė: „Šiame seime ir 
pasvarstykime, kaip galima 
būtų pasinaudoti Vliko darbuo
tojų patirtimi atstatant ir stipri
nant Lietuvos valstybę..." 

Vliko pirmininkas dr. K. Bo
belis kreipėsi į seimo delegatus, 
kad jie patvirtintų su Lietuvos 
vyriausybe pasirašytą protokolą 
i r pavestų Vliko valdybai 
parengti planą dėl Vliko archy
vų ir turto pervedimo Lietuvos 
vyriausybei. 

Tačiau demokra t i škame 
seime iškilo ir kontra pasiūly
mų. Pvz., kad Vliko likvidavimą 
vykdytų ir kontroliuotų ne 
valdyba, bet specialiai tam su
daryta komisija. Šį siūlymą 
parėmė grupės, reiškiančios 
tam tikrą nepasitikėjimą dabar
tiniu Vliko pirmininku. Anot 
vieno radijo pranešimo, Šis klau
simas iššaukė bene aštriausius 
seime ginčus, privedusius prie 
to, kad Vliko pirmininkas ėmė 
viešai skelbti vieno ar kito šio 
siūlymo rėmėjo įnašą į Tautos 
fondą. 

Tad šių bei kių aštresnių 
diskusijų metu kairėje salės 
pusėje susibūrus daugiau reor-
ginių pažiūrų žmonėms, o 
dešinėje — Lietuvių Bend

ruomenės rėmėjams ir pirmie
siems garsiais šūkavimais pa
remiant dr. K. Bobelį, o antrie
siems — opoziciją, taip ir buvo 
sutrypti invokacijos žodžiai, 
kuriuose lietuvių jėzuitų pro
vincijolas prašė siekti to, kas 
mus jungia. 

NEPAGRĮSTI GANDAI 

Visiems tik gero linkintis J. 
Janušai t i s priešseiminiuose 
straipsniuose, rengėjų infor
muotas, skelbė, kad Lietu
vos ministeris pirmininkas G. 
Vagnorius dalyvaus lapkričio 3 
d. Martiniąue restorano pokylių 
salėje jo garbei ruošiamame 
pokylyje. Tačiau, kai aukštasis 
svečias su žmona ten nepasi
rodė, nes po Mišių turėjo išskris
ti į Lietuvą, tiek Chicagoje, tiek 
ir kitur pasklido įvairių, net 
piktų gandų. Kiti net teigė, kad 
tai PLB pirmininko dr. V. 
Bieliausko kerštas Vlikui ir 
ypač jo p i rmininkui . Esą 
Bieliauskų dukra Danelė Vidu-
tienė dirba Lietuvos ambasadoje 
VVashingtone ir ji, tėvo inspiruo
ta, taip patvarkiusi, kad mi
nisteris pirmininkas su paly
dovais išskristų kelioms valan
doms anksčiau. 

Išgirdęs tokius gandus papra
šiau Lietuvos ambasadą VVa
shingtone, kad atsiųstų G. Vag
noriaus kel ionės grafiką, 
paruoštą dar desėtkai dienų 
likus iki Vliko seimo. Grafika 
aiškiai parašyta, kad Vagnoriai 
ir jų palydovas Džiugelis iš 
O'Hare aerouosto Chicagoje į 
Frankfurtą išskrenda Lufthan-
zos oro linijos lėktuvu lapkričio 
3 d., sekmadienį, 16:50 vai. (4:50 
pm). Pasiekę Frankfurtą, persė
da į kitą lėktuvą skrendantį į 
Varšuvą. 

Taigi, kuo čia kalti Bieliaus
kai, kuo kalta PLB? 

Atrodytų, kad paskutinėmis 
savo gyvavimo dienomis (nors 
seimas gyvybę pratęsė iki 1992 
m. liepos 2 d.) Vlikas neturėjo 
būti šykštus eikvodamas savo 
turimą kapitalą. Tačiau seimą 
stebėjusi Lietuvos žurnalistė 
Bronė Vainauskienė laikraščio 
„Lietuvos r y t a s " nr. 178 
paskelbtame straipsnyje apie 
Lietuvos pareigūnų Vliko seimo 
proga atvykusių į šį kraštą 
keliones taip rašo: „Amerikoje 
taip pat buvo įvairių nuomonių 
dėl mūsų dalyvavimo Indiana 
polio konferencijoje (ten Vagno
rius ir Latvijos bei Estijos vado
vai susitiko su JAV vicepre
zidentu — H.). Lietuvos amba
sada VVashingtone šiam 
renginiui teikė didelės reikš
mės, tačiau VLIKo vadovai 
buvo gana skeptiški ir dėl šio 
požiūrio buvo nemažai 
nesklandumų — žurnalistams ir 
kai kuriems vyriausybės na
riams iškilo problemų atskristi 
į Indianapolį (VLIKo vadovai iš 
komiteto lėšų buvo įsipareigoję 
finansuoti delegacijos narių 
perskridimus, tačiau ne visada 
vykdė savo įsipareigojimus). 
Galbūt VLIKui buvo per sunku 
finansiškai paremti gana daug 
žmonių, tačiau lėšų nepristigo 
dviem labiausiai pavargusiems 
vyriausybės funkcionieriams 
nuskristi į Floridą ir ten praleis
ti keletą dienų..." 

Tai vienoki ar kitoki Vliko is
torinio seimo atgarsiai. Šia pro
ga rašančiam Horizontus tenka 
pagarbiai paminėti Irenos ir dr. 
Leono Kriaučeliūnų pavardes, 
nes jie visokeriopai nepaprastai 
daug prisidėjo prie pasisekimo 
Šio seimo ir ypač ta proga įvyku
sio pokylio, kurio metu buvo 
deramai pagerbti Lietuvos am
basadorius Washingtone St. 
Lozoraitis ir žmona ir Lietuvos 
atstovas Jungtinėse Tautose A. 
Simutis ir žmona. 

Lina ir Mark Divitt 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
San Francisco, Ca. 

VESTUVĖS 
CALIFORNIJOS 

VYNUOGYNE 

Sunku įsivaizduoti vestuvėms 
gražesnę vietą kaip žydintį 
rožių sodą apsuptą vynuogynų. 
Tokiame sodelyje, Californijos 
„vyno krašto" širdyje, š.m. 
balandžio 28 d. Lina Audronė 
Vieraitytė sus i tuokė su 
Morkum (Mark) Divitt. Šis 
mažas pavyzdingas vynuo
gynas, jaunojo mamytės Marga
ritos Sidzikauskaitės-Divitt pra
dėtas prieš 10 metų, yra Calis-
toga miestelyje, į šiaurę nuo San 
Francisco. Jaukiame šeimos ir 
artimųjų būryje, jauniej i 
sumainė aukso žiedus ir vienas 
kitam pasižadėjo. Apeigų metu 
Lina ir Mark perskaitė po savo 
išsirinktą eilėraštį, išreikšdami 
vienas kitam meilę ir gražias 
viltis ateičiai. 

Jaunoji Lina gimė ir augo 
Chicagoje. Illinois universitete, 
Urbanoje, baigė mikrobiologijos 
mokslus. N u o 1988 metų 
gyvena San Francisco apylin
kėje ir savo srityje dirba 
laboratorijoje. 

Jaunasis Mark, gimęs Oak-
land mieste, baigęs kompiuteriu 
mokslus Humboldt State uni 
versitete, dirba Hewlett-
Packard bendrovėje. Abu jau
nieji reiškiasi San Francisco 
lietuvių telkinio veikloje, yra 
dirbę S. F. Lietuvių Bendruome
nės valdyboje, priklauso tau
tinių šokių šokėjų grupei. Linos 
laiškus, iškeliančius Lietuvos 
reikalus, nekartą išspausdino 
„Oakland Tribūne" ir pasi
kalbėjimą su ja išspausdino 
„Alameda Journal". 

I vestuves iš Chicagos atvyko 
Linos tėveliai Milda ir Zenonas 
Vieraičiai bei sesutė Vilija 

Alhreish su vyru Shwaki. Vili
ja buvo pamergė, pabroliu — 
Morkaus draugą? Bill Green. 
Morkaus tėvelis John Divitt at
vyko iš Bellingham. VVashing-
ton. Iš šeimos narių tarpo buvo 
ir Morkaus močiute Petronėlė 
Sidzikauskienė ir dėdė Juozas 
Sidas iš Berkeley Negausiame 
San Francisco lietuvių telkiny
je lietuviškos vestuvės yra retas 
ir džiugus įvyk:>. tad norisi 
pa l i nkė t i , k a d naujavedžių 
Mark ir Linos visos vedybinio 
gyvenimo dieno- būtų tokios 
gražios kaip ši pirmoji. 

D J 

PASIKEITIMAI 
ŽURNALISTŲ S Ą J U N G O S 

V A L D Y B O J E 

Paskutiniu laiku smarkiai 
mažėja mūsų spaudos veteranų 
skaičius. Dar taip neseniai 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
centro valdybos narys Vladas 
B a k ū n a s nuolat sužibėdavo 
savo nuo jaunystės pamiltoje 
s r i ty je — l a i k r a š č i u o s e , 
p a s i ž y m ė d a m a s s t i p r i o m i s 
nuomonėmis. Deja, tie laikai jau 
praėjo. Kadangi jo liga nerodo 
ge rė j imo žymių, o k ū n a s 
reikalauja didelės priežiūros, 
mielas kolega dabar yra slaugos 
namuose. Likvidavus nuosa
vybę, žmonai teko persikelti į 
šiltesnį Californijos pakraštį , 
Desert Hot Springs, k u r jiedu 
geresniais laikais pabėgdavo 
nuo kartais atšiauraus žiemos 
vėjo. Ten nuo seniau yra įsikūrę 
keletas lietuvių, taigi ji nebus 
ten vieniša. Tačiau Žurnalistų 
sąjungos valdyboje veiklaus 
Vlado Bakūno vietą teko perim
ti Karoliui Miikovaičiui. Linki
me kolegai Vladui sėkmingai 

nugalėt i ligą. 
RKV 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI? 
DAR NEVĖLU! 

ATLANTA Import Export praneša, jog dar galima 
išsiųsti kalėdinius siuntinius lėktuvu. Dovanos 
pasieks adresatą prieš Kalėdas! 
1 svaro kaina — $1.59. 

Minimumas — 12 svarų. 

Kaip Ir anksčiau, na tokia skubūs siuntiniai siunčiami po 
.99 e t u i svarą, o falgu sluntlno svoris viriija 100 svarų — 
tik .89 et. 

Siuntiniai vir i 100 svarų Chtcagojo paimami K namų. 
Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje* 

ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 West 71,t St., Chlcago, 
IL 90629. Tai. (312) 434-2121. 
Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 9 v r.—5 v v , šeštadienį 10 v.r.—3 v. p.p. 
'Certain conditions apply 

PREMIJA 
JAUNIMUI 

Dr. Leono ir Irenos Kriau
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti skiria 

kasmetine 

E U G E N I J A U S 
KRIAUČELIŪNO 

P R E M I J Ą 

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių 
anglų a r kt. kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų eigoje; 

2. 1991 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pa
siūlo jaunimo organizacijų va
dovybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1992 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas); 

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaul io Lietuvių Jaun imo 
sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima. 

4. J u r y komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1992 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai t inkamumo 
motyvus, ir siunčiama: 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJOS KOMISIJAI 
13400 PARKER ROAD 
LEMONT, IL. 60439 

„Beveik" dar nėra suvalgyta. 
Zulų patarlė 

INTERNATIONAL 
9625 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A 

1992 P IRMOJO PUSMEČIO KELIONĖS Į LIETUVĄ 

9913-J 10 sausio - 26 sausio 14 naktų Lietuva 
9914-F 07 vasario - 23 vasario 14 naktų Lietuva 
9915-MR 06 kovo - 22 kovo 14 naktų Lietuva 
9916-A 06 - 2 5 balandžio 17 naktų Lietuva 
9917-M 07 • 2 7 gegužės ' 18 naktų Lietuva 
9231 20 sausio • 01 vasario 10 naktų Lietuva 
9232 0 3 - 1 5 vasario 10 naktų Lietuva 
9233 1 7 - 2 9 vasario 10 naktų Lietuva 
9234 0 2 - 1 4 kovo 10 naktų Lietuva 
9235 1 6 - 2 8 kovo 10 naktų Lietuva 
9236 0 6 - 1 8 balandžio 10 naktų Lietuva 
9237 1 6 - 2 9 balandžio 11 naktų Lietuva 
9238 30 bal. - 13 geguž. 11 naktų Lietuva 
9239 07 - 2 0 gegužės 11 naktų Lietuva 
9240 21 geg. - 03 birž 11 naktų Lietuva 
9241 28 geg. - 17 birž. 17 naktų Lietuva 
9242 08 - 2 0 birž 10 naktų Lietuva 
9243 1 5 - 2 7 birž. 10 naktų Lietuva 
9244 18 birž. - 01 liepos 11 naktų Lietuva 

naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
nakfs 
naKtij 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 
naktis 

Kopenhaga 
Kopenhaga 
Kopenhaga 
Kopenhaga 
Kopenhaga 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frnakfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 
Frankfurtas 

9525 So. 79th Avenue 
Hlcfcory HHto, IHInois 60457 
Tatophona: 1-708-430-6090 ^L , , - ^ - - - . 
T«i«fax: 1-708-430-5783 //AMYZ^f 

NAUJA „ŽAIBO" SVEIKINIMŲ SUDĖTIS 
ŠVENČIŲ PROGA 

Bouquet of ftowers and a box of fino chocdates 
Bouquet of flowers. box oi fine chocolates. two bottles of champagne 
and two bottles of vodka 
Onetubof bubtegum, 180pteces, Toots*e eiopsassoned lOOpteces, 
two46oz. cansof orangejuioe.one'10can(6lbs-10oz (Doleprnoap-
ptocftunks. ooe#10can(6lbs-10oz)of Del Monte peach hatves. one 
#10 can (6 lbs-10 oz) Dei Monfe frurt cocktail. one box 50/1 o; packs 
of Suras Miss hot cocoa mix. Jello st'awbe"y four 6 oz packs two l&s 
of afnonds 
VVesson vegotabfe oil i ga l . Lipton tea bags 216 count. basii 5 5 oz. 
bay leaves 2 oz. cšnnamoo sticks 8 oz, ground cinnamon 16 oz. spamsh 
paprika. 18 oz. coarse ground pepper 16 oz, ground black pepoe' 15 
oz. ne* 5 Ibs. 
Prince thtn spaghetti 10 Ibs. Do*etruitsalad*10can(6lbs-10oz). green 
string beans #10 can (6 lbs-5 oz). Star Kist tune 6/8 125 oz each. tiny 
Shrimp 3M.2S oz cans each. bouiflion cybes 200 pieces. ch<ckencubes 
200 pieces. Kraft mayonaisse one (1) gaHon 
10 Ibs ftour 10 Ibs sugar. 6 Ibs rice. 29 oz can peaches. 4 ib table 
salt 2 cans pinaappte. 2 boxes prunes. 2 t»xes ramios. &» oz vegetable 
o*, 12 oz cocoa. 39 oz 8 O'clock coffee bears 
Aspirin 600 tabtets. Centrum vrtamins 100 tablets. 32 oz shampoo. an-
tack) Band aids. toothpaste (2). soac 8 bars 
A spectal gift packags for men: shavn razors. cotogre. shaving cream. 
after shave lotion etc 
A specia) oift package for ladies: cosmetics, shampoo. tooth pašte. 
soap. etc. 
Twenty two (22) Ibs of finest meats 
10 tos fkxir. 10 Ibs sugar. 6 Ibs nce 64 cz vegetable otl 39 oz coffee 
beans. 1 kg ham. 0 65 kg tongue 0 65 kg chicken 

ML 1 
Nft.2 

NR. 3 

NR.4 

NR. 5 

PTR.6 

M L 7 

NR. • 

N R * 

NR. 10 
NR. 11 

$50 00 

$85 00 

$100 00 

$'00.00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 
$100 00 

$100 00 

Praleiskite Kalėdų 
Šventes Ir Sutikite 

Naujuosius Metus Lietuvoj 

Gruodžio 20 d. — sausio 5 d. 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje. 

Gruodžio 26 d. — sausio 12 d. 
14 naktų Lietuvoje, 2 naktys Kopenhagoje. 

Parūpinsime bilietus i Naujų Metų išvakarėse 
vyksiančia operą Traviata. Norintieji galės 

apsistoti jaukiuose viešbučiuose didžiausiuose 
Lietuvos miestuose už pigią kainą. 

Skambinkite tel.: 708 422-3000 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

9439 S. KEDZIE, EVERGREEN PARK, IL 60642 

R Y | midlcind Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR AUKŠČIAUSIO LYGIO 
PATARNAVIMĄ 
VISOS KELIONĖS YRA SU SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 
IR LUFTHANSA GERMAN AIRLINES. G. T. INTERNATIONAL, INC. 
JUS PRISTATYS SAVO NUOSAVU TRANSPORTU Į BET KOKIĄ 
LIETUVOS VIETOVĘ BE PAPILDOMO ATLYGINIMO. 
TELEFONUOKITE: (708) 430-7272 

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 92S-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1 -312) 254-4470 

ESLE 
i j * -n«.it 
LENDER 

< 



Redaguoja dr. K. A. Dagys 

PRIEŠKALĖDINIAI 
RŪPESČIAI 

Iš visų dvylikos mėnesių gruo
dis juk pats nemaloniausias ir 
įkyriausias. Sakykim, pašto 
siuntos. Jei per kitus vienuolika 
mėnesių laiškininkas tau tarp 
gerų žinių j dėžutę jkišdavo tik 
du ar tris vokelius su prašymais 
aukoti, įsigyti loterijos bilietų, 
tai gruody tu kasdien gausi kar
tais ir dešimt. Bet čia maža 
bėda. Loterijos bilietėlių gali 
neimti, vis vien operos ar 
bendruomeninių organų aukš
čiausias pinigines dovanas iš
t rauks tie, kuriems pinigų 
reikia mažiausiai. Yra kitų 
bėdų. kurios aptemdo Kalėdų 
eglutės šviesas. 

Didžioji bėda — dovanų pirki
mas, ieškojimas, nešiojimas, 
siuntinėjimas, dalinimas. Kar
tais bėda su dovanom jaunave
džiams. Bet tai niekis. Kaip jau 
žinoma iš praktikos, vestuvinė 
dovana gali būti bet koks kilno
jamas daiktas. Svarbu, kad prie 
jos būtų ir krautuvės apmo
kėjimo kvitelis, labai reika
lingas dovaną grąžinant. Todėl 
gali pirkti vir tuvės puodų 
r inkinį , Galijoto dydžio 
mar šk in iu s , varpą (varpų 
galima užtikti tik „blusų turgu
je'"), an t ik in į gramafoną, 
automobilio padangą (geriau 
dvi) ar net kopėčias. Tik kaip tu 
padangas ar kopėčias atvilksi 
iki jaunavedžių išsinuomoto 
buto? Po medaus mėnesio jie per 
kelias savaites sugebės tuo 
atl- kamu nepraktišku inven
torių .i atsikratyti. 

. .J 3nto metu dovanomis rei 
kia aprūpinti gimines, kaimy
nus, viršininkus, pavaldinius ir 
kitus geros ir ne taip geros 
valios t au t i eč ius ir ne 
tautiečius. Net priešus! Sep
tyniolika prakaitų išmuša, kol 
aprūpini tokią minią. Ir kas 
tokius netikusius papročius 
sugalvojo? Vienas žinomas tau
tietis vis garsiai skelbia, kad jei 
jis būtų karalium, gruodžio 
mėnesį uždarytų visas 
krautuves, o pardavėjams ir 
kitiems pirkąjams lieptų paim
ti privalomas atostogas prie 
šiltų vandenų. Ar ne gerai 
būtų? Tik kodėl niekas jo 
nepadarė karalium? 

Karaliaus neturime, o visais 
varpais ir dzinguliukais miestai 
šaukia tik pirkite, tik dalinkite, 
tai ir mums nemažai liks. O tu, 
vargšas, žmogeli, suk galvą, kuo 
įsiteikti savo kuklia dovanėle. 
Gal galima tamstai patarti? 
Taigi, būk praktiškas ir savo 
artimiausiam padovanok pvz. 
spąstus. Ne žiurkėm gaudyti, 
tuo turi pasirūpinti miestas, bet 
voverėm. Pačiups jis vieną, kitą 
ilgauodegę, o paskui, kaip 
humaniškas pilietis humaniš
kai ir pasielgs — išveš jas už 
miesto į miško platybes. Tegul 
ten kuriasi naujų graužikų 
kolonija. Tu paskui džiaugsies, 
kad pavasarį tulpės žydės ir 
tavo daržely. Džiaugsis ir 
dovanos davėją geru vardu 
minės visi to kvartalo gyvento
jai. 

Tolimesnio kaimyno, ten už 
gatvės, vaikams padovanok 

t r imi t ą a r da r ga rsesn į 
išradimą. Tegul pasku i 
išdykėliai užsimano vidurnaktį 
pa t ik r in t i šio i n s t rumen to 
galingumą. Tėvai, žinoma, prisi
mins ir tave kaip geradėją, ir pa
vadins ati t inkamu vardu. 

Neužmiršk ir tų, kuriems, 
švelniai tariant, nelabai linkęs 
geros laimės linkėti. Jų vai
kams ge r i aus ia i dovanot i 
jaunimo mėgstamą „ragatkę". 
Paskui po Kalėdų stebėk, prie 
kurio lango sustojo stikliorius 
su savo prekių pilnu sunkve
žimiu. O dėl dovanų tikriems 
priešams nereikia per daug 
sukti galvos: Kaune, Vytauto 
prospekte, ant didelio namo 
didelėm r a idėm i š r a š y t a s 
skelbimas: „Cigaretės — labai 
gera dovana priešams". 

Skubam su patarimais ir ko 
nepirkti. Pirmiausia neklau
sykite veiksnių, bendruomeni-
ninkų, laikraščių, rašytojų ir 
panaš ių į juos s iū lymų, 
raginimų pirkti ir dovanoti 
knygas Tai baisus atsilikimas 
šiais moderniais laikais! Dar 
kas gavęs knygą dovanų gali 
pamanyti, kad jį laikai tam
suoliu, kad jam reikia šviestis, 
kad jis nepažįsta raidžių ir 
neperskaito gatvės pavadinimų. 
Žmogus gavęs knygą gali ne
turėti kur ją dėti, o tuoj išmesti 
nepatogu. Jeigu ir kiti pradės 
nešti knygas, tai reikės pirkti 
lentynas. Užims vietą. Kur tada 
dėti „bufetą" su krištoliniais 
stiklais, sidabro šaukštais ir 
samčiais, 179 rūšių vyno rikiuo
tę? O jei t ikrai kada rudens 
vakare žmona ir panorėtų 
paska i ty t i a r p ikan t i šką 
romaną, ar meilės istoriją, tai 
tam ir yra rašytojėliai, kurie tik 
renka šį pelno neduodantį 
inventorių. Iš jų galima bus 
pasiskolinti. Tau, kaip jau švie
siam inte l igentui , už tenka 
banko knygelės ir telefono kny
gos (nemokamai dalina). 

Trečioji bėda širdį ėda iki pat 
Kalėdų — siuntinėjimas sveiki
nimo kortelių. Dar gerai, kad 
pramonininkai sugalvojo tekstą 
atspausdinti, ir tau nereikia 
savo ranka (dar su gramatikos 
klaidom) ką nors į r ašy t i , 
palinkėti. Kortelių gamintojai 
pasakė už tave. Visiems vieno
dai. Reikia tik pasirašyti ir 
užadresuoti. Baisiai patogu. 
Ačiū jiems. 

O dabar lik sveikas ir laimin
gas iki Kalėdų, per KalėdasC!) ir 
iki kitų Kalėdų! 

Maksimil i jonas Narc izas , 
Jaunesnysis 

AUTOMATŲ AMŽIUJE 

Vienas Genevos universiteto 
profesorius, būdamas nepa
tenkintas, kad į jo paskaitas 
susirenka labai mažai studentų, 
savo paskaitą įrašė į juostelę, 
įjungė magnetofoną, o pats išėjo 
pasivaikščioti. Kaip jis nustebo, 
kai po valandos grįžęs rado 
auditoriją visai tuščią, tik keli 
nešiojami magnetofonai užraši 
nėjo paskaitą. 

—Ail^jti ' į ^ ž ^ i . 

Ekskursijoj po Maskvą vaikščioja 
turistai. Jų vienas klausia vadovo' 

— Kur mes patekom? Paryžiun? J 
..Raudonojo malūno" kabaretą? Tik 
ten, rodos, balerinos, keldamos kojas, 
šokdamos ,,Can-can". ne taip labai 
aprengtos. 

— Ne. tai ne Paryžius ir ne „Rau
donasis malūnas", bet Raudonoji 
aikštė. 

— O kodėl tas kareivėlis taip 
užlaužę? į padanges koją? Kas jam 
yra? 

— Kareivis praeiviams parodo, kad 
jo čebato puspadžiai dar ne kiauri. 

KAI NESULAIKO 
LIEŽUVĖLIO 

Kas atsitinka, kai nemokama 
susilaikyti ir pasakoma tai, kas 
t u o m e t u neturėjo bū t i 
p a s a k y t a . Roll ings še ima 
persikėlė į naują rajoną, ir juos 
tuoj panoro arčiau pažinti 
kaimynai . Viena šeima pasi
kvietė vakarienei. Šeimininkai 
pasigyrė, kad vasarą buvo pajū
ry, maudėsi, buvo gražu ir pa
siūlė pažiūrėti iš tos kelionės 
vaizdajuostę. Kodėl ne. labai 
malonu — pritarė nauji kaimy
nai. 

Kai naujoji viešnia šeimi
ninkei pasisiūlė padėti iš vir
tuvės sunešti vakarienę, šeimi
ninkas nieko nelaukęs pradėjo 
rodyti vaizdajuostę. Viešnia įbė
gusi iš virtuvės žvilgtelėjo į tele
vizijos ekraną pamanė, kad tai 
eilinė programa su reklamom ir 
leptelėjo: 

— Bjauresnių moterų televi
zijos reklamose nesu mačiusi. 

Aišku, vakarienės neteko val
gyti, rašo Reader's Digest. 

* 
Associated Press skelbia, kad 

p a b a l t i e č i ų e k s k o m u n i s t a i 
kal t ina buvusius komunistus, 
kodėl jie buvo komunistais. 

Jonas Varnas. Šluota 

Spaudos apžiūrėjimas 
KURIS J Ų TIKRAS 

POLITIKAS? 

Aurelija Balašaitiene Drauge 
rašo, jog Kazimiera Prunskienė 
Olandijoje dalyvaudama vieno
je konferencijoje Vytautą Lands
bergį kritikuoja, kaa:is netole
ruoja opozicijos, varžo spaudos 
laisvę, žmones persekioja, eina 
diktatūros keliu ir kitom nedo
rybėm. Ta proga vena prisimin
ti Winstoną Churchillj. Kai jis 
tik ką išstumtas iš valdžios 
lankėsi užsieny. Žurnalistai jo 
paklausė, ką jis apie tai gali 
pasakyti. Jis atsake: ,,Kai aš 
esu ne namie, savo vyriausybės 
nekritikuoju". 

# 

I Ameriką? No probiem! Orga
nizuojame iškvietimus į JAV 
(100 dolerių). Garantuojame, 
kad jie bus t ikr i . Vilnius, tel. 
76-54-34. 

Reklama. Liepos 4 

LIETUVIŠKI EKSPONATAI 

Vienas tautietis, grįždamas iš 
Lietuvos Australijon, sustojo 
Los Angeles... klausė, ar čia 
nesą kokio lietuviško klubo, kur 
vakarais būtų galima susitikti 
tautiečių... Pasiūliau svečią nu
vežti (j V. Kochanskytes ir Bern. 
Brazdžionio) literatūros vakarą. 

— Kas tas yra Brazdžionis? — 
paklausė. 

Juozas Kojelis 
Čia prisimena anekdotas apie 

Churchillį, kai jis jau po karo 
važiavo traukiniu, ir jį atpažino 
vienas keleivis, jo klasės drau
gas. Tas draugas jį klausęs: 
„Bet kur tu buvai per visus ke
turiasdešimt metu. kad apie 
tave nei žodžio negirdėjau?" 

Taip, tai šių dienų ret i lietu
viški eksponatai parodai. 

LATVIAI B U S BEGALINIAI 
TURTINGI 

Draugas pacitavo latvių Jau
nokas Zinas žinią, kad Amerika 
atpalaiduoja Latvijos auksą, 
viso 23.1 bilijonus (ne milijonus) 
dolerių, {domu, kur Latvija dės 
tuos pinigus? Kiekvienam lat
viui išeitų maždaug apie 
dvylika tūkstančių. 

Mergaitės ir prekyba 
I r kas u ž to slepiasi? 

Reklama, Vilnius, Nr. 24, 
liepos 4 d. pirmam puslapy įsi
dėjo didelį skelbimą: 

„Mielos moterys! Jei tikite 
savo laimingu likimu ir jei 
Jums ne daugiau kaip 35 metai, 
patikėkite, kad mes Jums 
galime padėti! Išmėginkite savo 
laimę Jungtinėse Amerikos 
Valstijose!... Atsiųskite mums 
dvi gražiausias nuotraukas, 
trumpai parašykite apie save... 
Tuo atveju, jei Jūsų duomenys 
tiks. Jums gali pasiūlyti: — 
manekenės arba foto modelio 
darbą su mėnes in iu 3000 
dolerių atlyginimu... surasti 
vyrą... draugus, kurie gali Jus 
pakviesti į svečius arba surasti 

darbą..." 

Chicago Tribūne neseniai 
(lapkr. 17) įdėjo platų reportažą, 
o vėliau ir vedamąjį, kad ir šiais 
laikais Azijoje vyksta vergių, 
t.y. mergaičių pardavinėjimas. 
Seniau į tam tikrus namus jas 
gaudydavo, šiandien vilioja 
skelbimais ir siūlo kainas. Pvz. 
Kinijoj, Filipinuose, Bengalijoj 
mergaičių kainos vidutiniškai 
nuo 397 iki 52° dolerių. Pagal 
jų gražumą. 

NEŽINO KUR LANKOSI 

Ponia Elze pirmą kartą 
nuvyko į Lutuvą. Vaikšto 
Kaune Laisves alėja, gėrisi sko
ningai papuoštom krautuvių 
vitrinom. I vi^ną jų užėjo. 

— Norėčiau nusipirkti geros 
kokybės išeigines batelius 

— Aš taip pat — atsakė par 
davėja. 
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Iš britų spaudos 

IŠ RESPUBLIKOS SKILČIŲ 

Vidaus reikalų ministerijos 
Akmenės rajono policijos komi
saru paskirtas K. Krencius po 
poros dienų išgėręs aludėje 
sukėlė šurmulį, bet rajono tary
bos sesija paskyrimą patvirtino. 

Neaišku, kas Akmenėj tvar
kys pasigėrusius, jei triukšmą 
kels policijos viršininkai. 

Kitas atvejis, kai Birštono 
policininkas A. Degutis netyčia 
paklydo, a t s idūrė Druski 
ninkuose, kur muitininkai pas 
jį rado ir sulaikė 32 džinsines 
kelnes. 

Saliutas: Policijos dienos pro
ga, spalio 2. apie 20 vai. 30 min 
Panevėžyje, Teatro aikštėje, si 
sprogdintas vietos policijos at -
tomobilis VAZ-2108. 

TURĖSIME VYTAUTĄ 
DIDĮJĮ H 

Aleksejus Brume l i s . ti
tuluojantis save rusiškosios mo
narchijos regentu ir neseniai 
suteikęs Didžiojo kunigaikščio 
titulą Borisui Jelcinui, pranešė, 
jog dabar jis suteikia kuni
gaikščio vardą Lietuvos 
parlamento lyderiui Vytautui 
Landsbergiui. 

Kitom žiniom Estijos prezi
dentą jis pakėlė t ik iki barono 
titulo. 

Mūsų laikais tai jau sensacija. 
Istorija apie žmogų, kuris dorai 
dirbo, tikėjc viršininkais ir 
gyveno iš algos. 

PAMOKYS MOKYTA 

Michael Meyerhaf, psicholo
gas, skrido į Miami. kur turėjo 
pravesti mokytojams ir tėvams 
pedagoginį seminarą. Šalia jo 
lėktuve sėdėjo senutė ir sekė. 
kaip jis tvarkė savo užrašus, 
darė pabraukimus. Ji pasigyrė, 
kad grįžta iš Bostono, kur lankė 
savo šešis vaikus. 18 anūkų ir 
10 proanūkų. Sužinojusi, kas jis 
toks jos bendrakeleivis ir kokiu 
tikslu skrenda, pridėjo: 

Jeigu kas tamstai neaišku 
apie auklėjimą, klausk manęs. 

Tėvas nusivežė sūnelį pas 
savo tėvą į ūkį. įėjo jiedu i 
daržinę. Vaikui viskas įdomu, 
nauja. Klausia, kur tomis kopė
čiomis užlipti, kur jos veda? 

— Ten aukštai tavo senelis 
per žiemą laiko karvėms pašarą. 

— O! — susidomėi vaikas, — 
bet kaip karvės tokiom kopė
čiom ten užlipa? 

TIKSLUMAS 

Chicagoje į gamtos muziejų 
užeina pilietis, pamato milžiniš
ką dinozauro skeletą ir klausia 
netoli stovinčio budėtojo, kiek 
tiem kaulam galėtų būti metų? 

— Šimtas penkiasdešimt 
milijonų ir dveji metai, septyni 
mėnesiai, — atsakė paklausta
sis. 

— Iš kur tamsta taip tiksliai 
žinai? 

— Kai atėjau čia dirbti, man 
sakė, kad dinozauro kaulams 
tada buvo šimtas penkiasdešimt 
milijonų metų, o aš dirbu jau 
dvejus m e t u s ir septynis 
mėnesius. 

Du vyrai kalba apie savo 
žmones. Pirmasis sako: 

— Mes gražiai sugyvenam, 
kol nepradedam ginčytis. Kai 
manoji supyksta, ji pasidaro 
tikra istorikė. 

— Turbūt norėjai pasakyti 
isterikė. 

— Ne. supykusi pradeda dės
ty t i visas mano jaunystės 
nuodėmes. Mano meilės is
torijas ji geriau žino už mane 
patį. 

Kai kurių JAV valstijų tarpu
savio sienos eina stačiai per 
namus ir skiria kambarius 
vienus nuo kitų. Kadangi skir
tingose valstijose yra skirtingi 
mokesčiai, kyla klausimas, kam 
savininkas privalo mokėti mo
kesčius, jeigu jo namas iš karto 
y ra dviejose valstijose? 
Federalinė vyriausybė priėjo iš
vadą: mokesčius reikia mokė
ti tai valstijai, kurioje yra mie
gamasis. 

— Kažin, ar tas daktaras pats 
laikosi savo patarimų, kad 
reikia gerti tik surūgusį pieną 
ir valgyti nevirtus kopūstu? ir 
burokėlius? 

— Vargiai. Ir kam to reikia? 
Juk tu. būdamas batsiuvis. ne
nešioji visų pasiūtu batų. 

Durininkas sako į paskaitą 
atėjusiam svečiui: 

— Pone. labai prašau tyliai 
įeiti, nes paskaita jau seniai 
prasidėjo. 

— Ar j au visi miega? 

Kai plėšikas kokioms nors ap
linkybėm savo aukai grąžina 
jėga anksčiau atimtą daiktą, 
plėšikui dėkoti juk nereikia. 

A n t a n a s Dundzila 

Balys Pavabalvs 

SU KALĖDŲ 
SENELIU 

SUSILYGINT 
NEGALIU 

Jisai net gimė 
Su barzda 
Ir nepasensta 
Niekada. 

O aš, bebarzdis, 
Nežinau, 
Kodėl taip greitai 
Pasenau. 

Neprisiuvai? 

, P a t r u l i u o j a n t ga tvėse , 
mums nieko neatsitiko. 

(Iš potvarkių knygos) 

Nedarbo pajamos gaunamos 
dirbant papildomą nereikalin: 

gą darbą. 
(Iš mokinio atsakymo) 

Prie bandos priklydo sveti
mas veršelis, kurio asmenybė 
nenustatyta. 

(Iš akto) 
* 

Vieno nedidelio Amerikos 
miesto pašto t a rnau . >jai 
Naujųjų Metų išvakarėse tie
siog negalėjo spėti skirstyti ko
respondencijos, kai reikėjo 
a t sak inė t i į telefoninius 
užklausimus, ar šiandien paštas 
bus nešiojamas. Tada virši
ninkas paskambino artimiau
siai radijo stotelei ir paprašė vi
siems pranešti, kad pastas bus 
nešiojamas. Po to valandėlę 
buvo ramu. Bet neilgai. Vėl 
telefonas, ir skambintoja 
pasiteiravo: 

— Girdėjau per radiją, bet no
riu pasitikrinti, ar tikrai bus 
nešiojamas? 

A 

Iš švedų spaudos 

Pone mokytojau, kiek yra Kuropoje nepriklausomų valstybių'' 
Galiu suklysti Prieš dvi ar tris valandas tokių buvo 29 

Iš Šveicarų spaudos 

Dr. S. Aliūnas 
KALĖDŲ DOVANOS 
Nuo stalo smuklėj krinta dėdės. 
O ore sniegas gabalais, 
Ir eina dienos ir Kalėdos 
Su ryšuliais ir bundulais. 

Vyniojam popieriun bananą, 
Apkaišom popieriais žaliais. 
Ir visi velka, neša, stena 
Su bundulais ir ryšuliais. 

Į kaspinėlius viską suka. 
Gražiais apkaišo žvangulais. 
Apkrauna dėdina dypuką 
Su ryšuliais ir bundulais. 

Pagerbkime sukimo miną, 
Suraišiokim visais galais. 
Tegu visi kaip vienas stena 
Po ryšuliais ir bundulais. 

ui? 

Matau aplinkui 
Daug barzdų, 
Ir visos jaunos — 
Net graudu. 

Perkūne, dieve, 
Tu didus, 
Puošei barzdom 
Tautos vadus! 

Ko į mane 
Žvelgei kreivai? 
Ko man barzdos 
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NAUJI REZISTENCIJOS 
ISTORIJOS 

PERRAŠINĖTOJAI 
HENRIKAS 

„Bet tebeturiu dar turto, 
kurio priešai neįstengs atimti — 
tai tikėjimas į didįjį pasaulio kū
rėją Dievą ir savo žemės meilė. 
Jų neįstengs atimti joks priešas, 
nors jis būtų ir pats žmonijos 
pabaisa Stalinas, šį turtą aš 
palieku savo broliams ir sesėms 
tautiečiams ir kol jie gerbs, tol 
bus nenugalimi". 

Šie žodžiai iš 3-osios Vytauto 
apygardos 5-osios Lokio rink
tinės, Vyčio kuopos vado Balio 
Vaičėno — Liubarto, gim. 1916 
m. Vaičėnų kaime, Rokiškio 
apskr., partizano testamento. 
Per biaurią išdavystę Liubartas 
1951 m. balandžio 10 dieną su 
kovos draugais pateko į apsup
tį ir žuvo. 

Šiandieninės Lietuvos žurna
listai, ilgus metus rašę apie ma-
šinų-traktorių stotis, apie kol-
chozninkų džiaugsmą, apie ko
munistinį plenumo nutarimų 
įgyvendinimą, dabar labai akty
viai puola veržtis į rezistencijo-
istoriją Lietuvoje. Tik pavartyk 
„Lietuvos Ryto", „Respubli
kos", „Tiesos" ir „Politikos" 
puslapius. Nors išeivijos ir ne
komunistiniai dabartinės Lietu
vos mokslininkai įrodė, kad lie
tuviška rezistencija sulaikė ma
sinį sovietinių ateivių veržimą
si į Sibiran išvežtųjų ūkius. Lat
vijoje ir Estijoje, kur rezistencija 
beveik neegzistavo, šiandien ne 
mažiau 50% gyventojų jau so
vietų tautiečiai. Abiejų Pabalti
jo valstybių ateitis labai miglo
ta. 

Naujieji Lietuvos istorikai su
šilę aiškina, kad partizanų ka
ras nebuvo reikalingas, net 
labai pragaištingas. Kodėl jie 
pasirinko Latviją ar Estiją? Jos 
rusams patrauklesnės įsikūri
mui. Mes žinome, kad mūsų 
partizanai ypač kreipė dėmesį į 
šią problemą. Jie perspėdavo 
okupantų atėjūnus grįžti, iš kur 
atvažiavo. Įžūliuosius ir gink
luotus ne kartą pasiuntė į kitą 
pasaulį. Ar nepikta skaityti, 
kad buvęs komunistas žurnalis
tas aiškina, kad sovietų didvy
rės Melnikaitės paminklas turė
tų likti nenugriautas, nes ji kar
tu su visu pasauliu kariavusi 
prieš vokiečius, neišdavusi savo 
ryšininkų ir nušovusi lietuvių 
policijos vachmistrą. Tenka 
sustoti ir pagalvoti, ar ne dvi
guba tiesa: buvusiems milici
ninkams, KGB reikia atleisti, 
nes j ie vykdė tik vyresniųjų 
įsakymus, neturėjo pasirinki
mo. Vokiečių laikų policininkai 
ir kariai — vokiečių koloboran-
tai. 

Prisimenu įvykį maždaug po 
keturių mėnesių bolševikams 
užėjus. Važiuodami sunkveži
miu Vilniun, aplankėme vieno 
kariškio namus Pravieniškėse. 
Buvęs geležinkelių kuopos at
sarginis pasikvietė mus į stoties 
viršininko kabinetą. Štai stiklas 
alaus, užkandžių. Mus sutrukdė 
nekviestas svečias — geležinke
lių milicininkas. Dar be unifor
mos, tik su raudonu raikščiu 
ant rankovės. Nespėjęs gerai 
pasisveikint i , įžūliai tarė : 
„Kodėl ant sienos nėra didžiųjų 
vadų paveikslų?" Po tų žodžių 
dar labiau siuto ir gąsdino sto
ties viršininką. Tuo laiku mums 
Lietuvos kariškiams dar nebuvo 
atimti ginklai, mes atsistojome, 
metėme piktus žvilgsnius ir 
pridėjome rankas prie pistoletų. 
Bolševikas milicininkas pakeitė 
temą ir pareiškė kažkur turįs 
skubiai keliauti. „Jis sugrįš", 
liūdnai papurtė galvą stoties 
viršininkas. 

Ar vokiečių laikų Lietuvos po
licininkai kišo kam Hitlerio pa
veikslus? Kas kabojo lietuviško
se nuovadose a r lietuvių kariu 

KUDREIKIS 
dalinių įstaigose? Tik Vytis, Vy
tautas, Kęstutis, Gediminas. Ar 
lietuviai policininkai gaudė pa
bėgusius iš vokiečių dalinių 
karius, priešingai — juos paslėp
davo. Jei jie buvo priversti kur 
eiti su vokiečiais kartu, iš anks
to įspėdavo savo tautiečius. Bol
ševikiniai milicininkai padėjo 
KGB gaudyti Sibiran, kartu ėjo 
su tautos išgamomis — stribais, 
naikino partizanus, skundė ru
sams savo tautiečius. Išimtys, 
kiek žinoma, buvo labai retos. 

Dabartinėje spaudoje dažnai 
bandoma įrodyti, kad pasiprie
šinimas bolševikams buvo be
prasmis. Mano gerai kadaise pa
žįstamoje apylinkėje Švenčionių 
apskrity, Ceikinių valsčiuje, 
Busilų kaime žaibo greičiu pa
sirodo 7 rogės rusų ir vietinių 
stribų. Pasistatę kulkosvaidžius 
tarp dviejų šimtamečių klevų, 
pradėjo šaudyti į bėgančius be
ginklius vyrus. Pirmąjį kulkos 
pakirto Kazį Šustiką, gim. 1914 
m, vedusį. Taikė į kojas, pasivi
ję sadistai stribai smogė šautu
vo durklu j burną, paskui palei
do automato seriją į kaktą. Ant
roji auka — Stasys Garla, gimęs 
Chicagoje, Amerikos pilietis. 
Liko žmona Stasė ir keturių me
tų sūnus. Trečia auka — Anta
nas Bukėnas. Edvardą Juršėną 
stribai paėmė už tvarto ir sep
tyniais dūriais subadė. Tą kru
vinąjį sekmadienį Ceikinių pa
rapijoje nuo okupantų kruvinų 
rankų žuvo 36 dori lietuviai 
(„Tremtinys", 1991 —birželis). 

1944 metų ruduo. Bolševikų 
KGB atvyko tuoj po pirmųjų 
fronto dalinių. Vietos komu
nistų įskųsti tūkstančiai suval
kiečių atsiduria kalėjimuose ar 
specialiose stovyklose. Du KGB 
— vienas majoras ir kapitonas 
sugalvoja lietuviams naują kan
kinimo metodą: duobes žemėje, 
kuriose vos galiam stovėti, nei 
pajudėti, nei pasisukti neįmano
ma. Tris kartus per dieną atka
sa, pusryčiams, pietums ir vaka
rienei, visą likusį laiką būna 
užkasti, kaip kape. Veiverių 
pašto viršininkas Stasys And
riušis tokiame kape iškentėjo 18 
parų, liko tik skeletas <S. And
riušis ,,18 parų po žeme", Liet. 
Polit. Tremt. S-ga, 1991). 

MISCELLANEOUS P-

Matome, kodėl Suvalkijos 
Daumantas, Mažytis ir Švenčio
nių ir Dzūkijos, Aukštaitijos ir 
Žemaitijos vyrai paėmė ginklus 
į rankas. 1991 metais birželio 
19-20 dienomis Vilniuje7 Moks
lų Akademijos salėje įvyko kon
ferencija „1941-ieji Lietuvoje: 
karo pradžia ir birželio sukili
mas". Tema aktuali, Lietuvoje 
beveik netyrinėta. 1941 m. bir
želio 23 d. amžiams įėjo į Lietu
vos istoriją. Birželio 23 d. Lietu
vos sukilėliai padarė tai , ko ne
buvo daryta prieš metus, t.y. 
birželio 15 d., sovietams okupuo
jant Lietuvą. 

Salė apytuštė, daugiausia bu
vę komunistai. Stebino praneši
mą pavadinimai ,,LKP(b) finan
savimas", „Komunistinis po
grindis Lietuvoje 1941-1944 
metais". H. Sadžius savo tikrai 
gražiu pavadinimu užmaskuotą 
pranešimą „Politinis pasiprieši
nimas 1940-1941 metais" pa
skyrė pačios šio pasipriešinimo 
idėjos suvulgarinimui ir nuver
tinimui. Pagal jį kažkoks pasi
priešinimas yra buvęs, bet buvo 
dėl nuverstųjų klasių atstovų 
nepasitenkinimo nauja sant
varka. 

Pagal Sadžių sovietinės oku
pacijos metais rezistentų ir 
KGB tikslai visiškai sutapęd), 
nes vieni ir kiti siekė parodyti, 
kad toks pasipriešinimas sovie
tų valdžiai egzistuojąs, nors iš-
tikrųjų ir nebuvę. KGB to siekė, 
norėdami parodyti, kad jų dar 
bai labai svarbūs, o rezistentai 
troško atskleisti savo vaidmenį. 

Toliau pranešėjas bandė klau
sytojus įtikinti, kad dabar 
gyvename skaičių didinimo 
euforijoje. Šiandien lenktyniau
ja, kas pateiks didesnį skaičių. 
„Tik vienas iš tūkstančio buvęs 
vertas politinio kalinio vardo". 
Daugumas esą suimti už praei
ties veiklą, o ne už antitarybi
nę veiklą. Adolfo Damušio pa-

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - 9 K » v. v a k a r o . 

Visos laidos is W C E V stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP 
INTERNATIONAL AND DOMECTIC FREIGHT FORVVARDING 

PRES VIDMANTAS RAPŠYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
* AIR CARGO EXPRESS 
* Su pristatymu į namus, be muito per 10-15 dienų 

NE KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

TIK 90ct./sv. virš 80 sv., $1 iki 80 sv. 
— APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ 
— SIŲSKITE VISKĄ — NAUJA IR NAUDOTA - RŪBUS 

MAISTĄ, VAISTUS 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 7 9 T H St. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 1 -312-284-6449 
1-800-772-7624 

teikti skaičiai yra išgalvoti. 
Sadžius kritikuoja istorikus, 
kaip jie galėję nurodyti ešalonų 
numerius bt*. suskaityti vago
nus. Jų sarg> ba neprileido. Jis 
bando įrodinėti pateikdamas 
KGB slaptas suvestines apie po
litinių kaliniu išvežimą iš Lie
tuvos kalėjimu įdomu sužinoti, 
kaip tos slaptosios KGB suves
tinės pateko ant H. Sadžiaus 
stalo? 

Mes žinome, kad apie vagonų 
skaičius ir ju numerius žinios 
yra tikros ir pagrįstos, nes yra 
likę žiniaraščiai. Aspirantas V. 
Brandišauskas įrodinėjo, kad 
nereikėjo birželio 23 d. su
kilimo. Sukilėlių veiksmai 
išprovokavo sovietų žiaurumas. 
Todėl įvyko žudynės Rainiuose, 
Pravieniškėse ir kitur. Trans
liacijos per Kauno radiją paska
tino sovietų vykdomas žudynes. 
Sukilėlių ir žuvusiųjų skaičius 
labai padidintas. Galėjo žūti ne 
daugiau kaip 200 partizanų, o 
tuo tarpu emigracijos istorikai 
teigia, kad žuvo apie 4000. 

Bardišauskas meluoja, nes 
vien Kaune ir apylinkėje palai
dota apie 300 sukilėlių. 29 lie
tuvių šaulių korpo sukilusių ka
rių kapai pradeda Varėnos po
ligone, tesimi iki Vilniaus, Pa
bradės poligono, iki Veliki Lū
ki per 500 kapų. O kur likusie
ji visos Lietuvos partizanai? 

LKP istorinio instituto nariai, 
praradę savo bolševikinių tyri
nėjimų sritį, skverbiasi į naują 
sferą — Lietuvos rezistencijos 
istoriją. Ju labai stropiai ren
giasi išleisti „Lietuvos rezisten
cijos enciklopediją". Šių LKP 
istorijos instituto specialistų lie
tuvių kovų ir kančių istorija bū
tų aukščiausias cinizmas ir 
šventvagystė, rašo laikraštis 
„Tremtinys", 1991, liepa. 

Mūsų viltis, kad dabartinės 
laisvos Lietuvos vyriausybė ir 
visuomenė sustabdys mūsų tau
tos didvyrių niekinimo akcijas. 

..JUSTITIA" 
Dvisav; • •- _ietuvos teisininkų laik
raštis ^c~>uoja. svarsto Lietuvos 
teisinės sutemos reformų problemas. 
(Statymus ir jų projektus, nusikals
tamumo p'ooiemas. teisininkų veiklą ir 
t.t. Talpina ir žymiausių teisininkų 
konsultac;as įvairiais klausimais Laik
raštis leidža-ias nuo 1989 m gruodžio 
mėn Met:nį prenumerata. $16 
Užsisakyti galima per Juozą Ardį 855 
Greerter PI., Falrvlew PA, 16415. 
Tel. (614) 474-2206. 

Ar Jūs patenkinti savo drauda Ir Inves
tavimai*? Paskambinkit* Ir palyginkit*. 
Gal mes ga'e^me sutaupyti |ums pinigų 

Ang«lė Kavakas 
(708) 579 5585 arba (708) 257-8652 

ThePrudential fa 

Vidut inio amžiaus moteris 
iš L e - J vos ieško darbo. 

tol. 312-778-0574 

Kam reikia g r o l t Ir p ig ia i 
nuvalyti sniegą Marquette Pk 
apyt, kreipkitės į Valdą, 

tol. 312-925-1214 

Rimta lietuvė kalbanti anglis 
kai ieško bet kokio darbo dienos 
metu Tel. 312-737-7864 arba 
312-436-6724 

A v. L i M A s CLASSIFIED GUIDE 
M O V I N G hz -

Tel. 376-1882 ar 376-5996 ! REAL ESTATE REAL ESTATE 

Vysk. Sigitas Tamkevičius pokalbyje su kun. Kazintieni Pugevičium apžiū-
r i dantų pastos tūtele, kuria keliavo Kronika j Ameriką. 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Stret 
Ta i . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Crvcngos miesto leidimą DirDu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3513 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

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

434V6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W. 6 9 St. 
Tel 7 7 6 - 1 4 8 6 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tat. 565-6624. Nuo 8 ryto Iki * * . v . 

Kalbėt' lietuviškai 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius^ 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

GOLD VYINGS T R A V E L , INC. 
Pigiausios kelionės į Lietuvą! 

Chicaga-Vilnius-Chicaga $803 
Chicaga-Vilnius 

(į vieną pusę) $573 
Vilnius-Chicaga 

(j vieną pusę) $599 
Chicaga-Ryga (ten ir atgal) $820 

Mes padedame sutvarkyti vi
zas, pasus, dokumentus emig
racijai. Darome dokumentų ver
timus. Notarizuojame. 

5348 N. Mlhvaukee Ave. 
Chicago, IL 60630 
Tel. 312-775-5700 

Dirbame 7 d. savaitėje 

48 m . vyras i i L ie tuvos, turintis 
20 metų patirtį elektros ir šaldytuvų 
taisyme, ieško darbo. 

Tai. 312-778-7762 

STASYS SAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko; 
poptenuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4612 S. Paulina. Chlcego 

Tel. 312 -927*107 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS K 

(312) 586-5959 \m 
(708) 425-7161 ^ 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

Gntuifc KMIECli REAITORS 

OI 7922 s Pulashi Rd 

£A 4365 S. Archer Ave 

DANUTĖ MAYBR 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. į 
pro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnauv įkainavimas 
veltui. 

Qntuj£ 
21 

EB. mis 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Bes. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

FOR RENT 

Išnuomojamas vyresnio am
žiaus porai patogus butas pirma
me aukšte arti Marquette Pk. 
bažnyčios. Teirautis iš ryto asme
niškai, tel. 312-737-7202. 

IEŠKO BUTO 

HELP VVANTED 

DRESSMAKER NEEDED! 
by private party. own transporta-
tion, call 

4 9 6 - 9 5 1 2 

CHILDCARE 
HOUSEKEEPING JOBS 

IF YOU SPEAK FLUEMT ENGLISH 4 
HA VE REFERENCES. my agency has 
jobs for you 

CeN RoseMe Shore 
312-649082 i 

D#CW##CI v • m m 6 pm 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmėms Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik 
menis ypatingai progai Pilna 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna 
vimas Atidaryta pirmadieni i 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan 
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
hetuvškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

. 
ra 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave., 
Chicaoo, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

m MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublene, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta\. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

N d vedęs vyriškis i eško buto 
Brighton Park, Cicero, Bervvyn ar 
ba Stickney apylinkėse. 

Skambinti (312) 284-6449 

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Lake property, New Buffalo. Ml 
All-year round impeceable 3 bdrm. 
..split-level" w. party size fam. rm.; fire 
place; double ..jacuzzi"; Florida rm.; 
fully furnished, Vi bl from pvt. beach 
on lake Michigan — just add your 
boat! Asking 150 s. 

Jane VVhite 
RE/MAX SOUTHVVEST 

Tel . 708-974-1110 

Qnfu«fc 2I 
REALMART, INC. 

6602 S. Pulaski, 
Chka*o, IL 60629 

312-767-0600 

m MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuku, angį., 
įsoanų Kalbomis 
' Nemokamas namų 

įvertinamas 
• Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus if žemę 
" Pensininkams 

nuolaida 
• Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

ir 

Wf' Am 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 
(312) 7 6 7 - 2 4 0 0 

4545 W. 67th Street, Chicago. IL 60629 

FOR SALE 

PARDUODAME: 
Senovinę, muziejinę ,.antique" dujinę 
viryklą. įvairius senoviškus medalius, mo
netas, ir naujus. Nepriklausomos Lietuvos, 
pašto ?'-iK!us ir vokus 

Kreiptis: 312-925-1214 

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svaru statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $16 

Skambinkite: 
708-532-5961 

Parduodamas gerame stovyje auto 
ChevyCapnce. 85. 4 durų. valgom kamp 
Daldai. elektriniai vargonai Taip pat vienam 
kapui sklypas Sv Kazimiero lietuvių 
kapinėse 

Kreiptis: 312-776-4595 

NAUJIENAI Parduodamas grailau 
alas Lietuvos gintaras; įvairūs 
karoliai, žiedai. Aušros Vartų Marijos 
gintannė mozaika, gintariniai be inkrus
tuoti paveikslai, r^rus lino audiniai Pn-
statome art>a pasiunįiame Kreiptis tel 

708-656-6599 

U.S. SAVINOS BONOS 
Į T l ^GCTAT^rv I tR lC^ lN 'y Į ^ fNT j 



M Ū S Ų K O L O N I J O S E Ungi? D a u g u m a s žmonių, kurie profesorę, o k lebonas kun . P. j DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. gruodžio mėn. 7 d. 

Lietuvos reikalais besirūpinantis Lietuvos Vyčiu veikėjas Boris su V. Lands
bergiu, Lietuvos prezidentu, Detroite. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

Ž I E M O S L A I K O V E I K L A 

Po karš tos , nepaprastų įvykių 
pi lnos vasa ros i r rudens , kai 
įvykiai v y k o žaibo g r e i t u m u ir 
k a i visi dž iaug iamės Lie tuvos 
Nepr ik l ausomybės a tgav imu ir 
p r i ė m i m u į J u n g t i n i ų T a u t ų 
šeimą, P a l m Beach ir apyl inkių 
l i e tuv ia i vėl pradėjo žiemos 
sezoną. 

V ė l i n i ų d i e n ą g ražus b ū r y s 
l ie tuvių sus i r inko Pa lm Beach 
M e m o r i a l G a r d e n k a p i n ė s e 
p r i s i m i n t i ir pas imels t i už savo 
a r t i m u o s i u s ir ž u v u s i u s už 
la isvę l i e tuv ius . Kun igas V. 
P i k t u r n a pasakė t a i progai pri
t a iky tą , j a u d i n a n t į pamokslą . 
P o M i š i ų s u s i r i n k ę l a n k ė 
mi rus ių l ie tuvių kapus . 

J u n o B e a c h L i e t u v i ų B e n d 
r u o m e n ė s p i k n i k a s į v y k o 
n e p a p r a s t a i g raž iame Ca r l i n 
p a r k e , J u p i t e r , F l a . Sus i r inko 
apie š i m t a s taut iečių, buvo sve
čių iš M a r t i n apskrit ies. Pampa-
n o B e a c h , F t . L a u d e r d a l e , 
Miami Beach , Key Biscayne ir 
n e t iš Lie tuvos . 

Se imin inkės paruošė skan iu s 
pie tus , b u v o gausūs laimėjimai. 
Sus i r inkus ie j i ilgai dalinosi va
s a r o s į s p ū d ž i a i s , dž ia į g ė s i 
la isva L ie tuva , d i skutavo , ka ip 
t o l i a u p a d ė t i a t s i s t a t a n č i a i 
t ėvyne i . 

P a b e n d r a v i m o p i e t ū s įvyko 
lapkr ič io 12 d. Dalyvavo laba i 
d i d e l i s s k a i č i u s a p y l i n k ė s 
l ie tuvių i r svečių. 

Po p ie tų Balfo d i rek to r ius dr. 
P . B u d i n i n k a s pada rė prane
š imą ap ie Balfo veiklą Lietuvo 
j e , Lenkijoje ir Amerikoje. 

Po to m a t ė m e l ie tuvių spau
dos a t s tovo Jung t inėse Tautose 
Kęs tuč io Miklo atvežtą video 
juostą, kurioje buvo Vy tau to 
L a n d s b e r g i o ka lba , p a s a k y t a 
L i e t u v o s p r i ė m i m o proga j 
J u n g t i n i ų Tautų šeimą, bei 
Lie tuvos vėliavos iškėlimo pr ie 
J u n g t i n i ų Tautų iškilmes. Susi-
r i n k ę ; b e s i k l a u s y d a m i tu r in in 
gos ir j aud inanč io s V. Lands
bergio ka lbos bei s tebėdami , 
ka ip lėtai iškilo mūsų tr ispalvė, 
nev i enas n u s i b r a u k ė ašarą. 

L i e t u v o s D u k t e r ų J u n o 
B e a c h sky r iu s pe r savo ketu
r i a s na re s Birutę Čiurienę. Albi
ną Pilypą vičienę, Jan iną Šalnie-
n ę ir L i n ą Ži tkienę n u s i u n t ė 
kelioms našlaičių prieglaudoms, 
senel ių n a m a m s ir vienai psi
ch i a t r i ne i ligoninei 1500 dol. 
P a m a č i u s koks nun ioko tas , iš
p l ė š t a s i r a p g r i a u t a s y r a 
V i l n i a u s radijo ir televizijos 
bokš ta s , j o s vadovybei buvo 
į t e ik t a s 5 0 0 dol. čekis , kad kuo 
g r e i č i a u s i a i būtų ga l ima ir 
to l iau t e i k t i informaciją Lietu 
vos žmonėms . 

Rudenį Lietuvos Dukte rys . 

paprašytos vienos vaikų prie
glaudos spalvotų pieštukų, kurių 
negal ima g a u t i Lietuvoje, juos 
nupirko ir greitu la iku išsiųs 
Lietuvon. 

S p e c i a l u s J u n o B e a c h 
N a u j ų M e t ų r u o š i m o komi
t e t a s sparčiai ruošiasi Naujų 
Metų su t ik imui St. Paul of t h e 
Cross parapijos salėje. Bilietus 
gal ima įsigyti pas Marių Sodonį 
407-626-0870. 

J u n o B e a c h „ D a i n o s " c h o 
r a s sparčiai repetuoja, vado
v a u j a m a s Irenos Manomai -
t ienės , ir rengiasi koncer tams 
Miami ir St . Petersburge. 

Miami, Fla. 

P A G A L B A L I E T U V A I 

Miami Lie tuvių Amer ikos 
p i l ieč ių k l u b o n a r ė s R ū t a 
Gustai tytė-Meyer, dr. Birutė 
Pau t i eny tė , Ariana Kumpienė, 
Ramutė Steikūnaitė-Bergstrom 
y r a įkūrusios „S.O.S. Lithu
an ia . Inc." organizaciją. Spalio 
26 d. šios organizacijos vadovės 
S t . Lucy p a r a p i j o s sa lė j e 
Highland Beach, surengė pra
mogų ir lošimų vakarą Casino 
Night. Šį renginį globojo ir rėmė 
kun . A n t a n a s Čepanis, o t a ip 
pat paaukojo St. Lucys parapijos 
salę ir šios parapijos parapiečiai 
b u v o p a g r i n d i n i a i f a n t ų 
r inkėjai , padėjėjai ir dalyviai. 

Šis renginys labai puikiai 
pas isekė ,,S.O.S. L i t huan i a . 
Inc." organizatorėms. Dalyvavo 
apie 200 žmonių — apie 50 lietu
vių. 25 iš J u n o Beach. 25 iš Fort 

Brockton, Mass. 
PROF. LUCIJA 
BAŠKAUSKAITĖ 
BROCKTONE 

Vytauto Didžiojo u n i v e r s i t e t o 
p r o r e k t o r ė dr. L u c i j a B a š 
kauska i t ė a p l a n k ė savo t ė v u s 
Albiną ir Juozą B a š k a u s k u s 
Brocktone, kur ji užaugo . J i at
vyko pasve ik in t i s a v o t ė v u s j ų 
50 m e t ų auks in io vedyb in io 
gyvenimo jubi l ie jaus p roga . 

Gruodžio 1 d. Šv . K a z i m i e r o 
parapijos salėje dr . B a š k a u s k a i 
tė pasidal ino su p a r a p i e č i a i s 
m i n t i m i s ap ie L i e t u v ą . J i 
Lietuvoje yra buvus i 1972 m . ir 
nuo to la iko d a u g k a s pas ike i 
tė, ypač nuo L i e t u v o s nep r i 
klausomybės pa ske lb imo . J o s 
nuomone, dar d a u g la iko t u r i 
praeiti , kol L i e tuva įeis į n a u 
jas, normal ias vėžes , nes l i e tu 
viai buvo įvilkti į k i tok ią s t r u k 
tūrą, tokią, kur ž m o n e s m o k ė 
niekuo nepas i t ikė t i , n i e k o ne
galvoti ir t ik l a u k t i į s a k y m ų . 
D a b a r ž m o n ė s , i š m e s t i iš 
galvosenos, nežino n u o ko pra 
dėti ir gyvena d a r ba imė je , nes 
nežino t i k ros a t e i t i e s . D a r 
vengia a tv i ra i k a l b ė t i . Ž m o n ė s 
nori visko, bet n e m o k a p a t y s 
pasidaryt i , o l a u k i a iš k u r n o r s 
įsakymų. 

Lietuvos televizijoje y r a ap i e 
1500 žmonių. D a u g u m a s d i r b a 
jau 27 m e t u s . J u o s r e i k i a 
pakeisti, bet kuo? Norė tųs i , k a d 
televizija n e p r i k l a u s y t ų n u o 
valdžios, kaip Amer iko j e , be t 
reikia darbo įdėti, kol a t s i s k i r s . 
Amerikos Peace Corps ž a d a 
a ts iųs t i 20 ž m o n i ų L i e t u v ą 
„šviest i" . K a m j i e t en r e i k a -

Lauderdale , M i a m i ir k t . Fan 
tus laimėjo d a u g i a u k a i p 80 
dalyvių. Pelno g a u t a 4 ,500 dol., 
kurie bus pask i r t i m e d i c i n i n i ų 
r e i k m e n ų p a s i u n t i m u i į 
Lietuvą. 

J a u a n t r u s m e t u s s t i p r i a i 
pa rėmė Al M a r g u s 1000 dol. 
auka. Margus y r a s a v i n i n k a s 
Ki tchens of t he Oceans , Deer-
field Beach. Be š ios a u k o s , or
ganizatorės n e b ū t ų tu rė jus ios 
galimybės suruošt i šio reng in io . 
Taip pa t prisidėjo a u k o m i s : 
Anro Metals Mfg — 250 dol., 
Metai Technology and Eng i -
neer ing — 250 dol . , C r e a t i v e 
Party Systems — 100 dol . ir 
Foreign Car of Hol ly wood — 50 
dol. Organizatorės y r a dėk ingos 
dail ininkei R. Zotovienei u ž ak
varelę, Bill M e y e r už suor
gan izav imą a g e n t ų , K r i s t a i 
Bronišaitei už s u o r g a n i z a v i m ą 
bilietų pa rdavė jams , o t a i p p a t 
visiems ki t iems p r i s i d ė j u s i e m s 
ir da lyvavus iems . 

V . D . 

s t u d i j a v o u n i v e r s i t e t e p r i e 
vienos s is temos, o dabar jau prie 
k i tos , b a i g ę netur i darbo, nes 
u n i v e r s i t e t a s d a r b o j i e m s 
ne i e ško . 

S u s i r i n k i m ą atidarė LB pirm-
n i n k a s S t . E iva ir pasveikino 

sakal is ją p r i s t a t ė publikai ir 
pasidžiaugė, k a d ji y r a mūsų 
parapiete ir p a d a r e didelį pasi
aukojimą Lietuvos labui . Susi
r i n k i m e da lyvavo ap i e 200 
žmonių. 

V. S e n ū t a 

A.tA. 
ELZĖ ŠILBAJORIENĖ 

Sibiro tremties pakirsta, š.m. lapkričio 27 New Yorke 
mirė, sulaukusi 90 metų amžiaus. 

Su velione atsisveikinta gruodžio 3 d. M. Šalinskienės 
laidotuvių koplyčioje ir gruodžio 4 d. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne. 

Nuliūdime liko sūnūs Rimvydas ir Algirdas Šilbajoriai, 
marčios, keturi anūkai ir penki proanūkai. 

Mirusios palaikai buvo sudeginti ir sūnų pastangomis bus 
palaidoti Lietuvoje. 

Prašome pasimelsti už velionės siela. 

Nuliūdusi še ima 

E 

" T O R V I L " LTD. 
FORMESLY AAJ <: ofww r..»orEi>" tn.va. co. 

"NEW LOWEST PRICES 
DOORTO POOR DELIVERY 

M - U ! ! ! \ l k < \K(,<) 

>- PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New and UsedClothing) 
• min. 5kg/i2Lbs., no max limiti 

*• STANDARD FOOD PARCELS 
ireįulcr deh\erx'; 

^ FATRESS FOOD PARCELS (U days delivery) 
• MONEY •hand to luind delnery • J \veebt 
^ MEDK/AL INSfRANCEFOR VTSIT0RS •Canadaody) 
>- SALE 0 1 RL'SSIAN C ARS Lo*a,tprices - 3 months delivery 

>'Woiįa. lada, Samara = SputmL. Moškmck, Tavria, Ni\a>. 

COMLNG SOON Ag. Farm Kquipmentfor sale 
i iratb w, ptnugh. seed sodinį machine, eic.) 
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TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LIUDAS 

BIKNEVIČIUS 

M a n o mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos nuo
vados viršininkas, baigė tremtinio kelią 1988 m. gruo
džio 10 d. Skausmo ir kančių iškankinta širdis nutilo 
Amžinybėn jis iškeliavo ramiai ir kilniai. Dabar velionis 
regi dangų Lietuvos tėvynės, kurios visą laiką troško. Tesu
te ik ia j a m Viešpats Amžiną Ramybe! 

Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Velionio giminės, draugai ir pažįstami maloniai 
prašome už jį pasimelsti . 

Su liūdesiu i r meile 
Ž m o n a Kazė 

PADĖKA 
A.tA. 

Dr. STASYS K. BALYS 
Mirė š.m. rugpjūčio 9 d. Palaidotas rugpjūčio 12 d. Grand 

Rapids, MI, lietuvių kapinėse. 
Dėkojame Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonui K. 

Schichtel už gedulingas šv. Mišias ir pamokslą, kuris apibū 
dino velionio gyvenimo bruožus. Taip pat dėkojame kun. 
S t a tku i už l ietuviškai sukalbėtą rožinį. 

Didelė padėka Vytautui Kamantui už koplyčioje pasakytą 
paskutinį atsisveikinimo žodį. Dėkojame K. Stepšiui. kuris 
atsisveikino Korp! Neo-Lithuania kolegų vardu. 

Nuoširdus ačiū lietuviškų Mišių chorui už giesmes ir 
Jonui Treškai už palydą vargonais. 

Dėkojame Gr. Rapids apylinkės valdybai, kurios garbės 
pirmininku velionis Stasys ilgus metus buvo, už spaudoje 
mums pareikštą užuojautą. 

Ačiū Jonui Treškai, Sr. už lietuviškus skaitymus per šv. 
Mišias. 

Dėkojame Mečiui Valiukėnui aprašiusiam velionį „Drau
go" dienraštyje. 

Taip pat dėkojame visiems, kurie asmeniškai ar laiškais 
pareiškė užuojautas, aukojo Mišioms ir lietuviškoms 
organizacijoms. 

Didelis ačiū broliui Mečiui su šeima atvykusiam paskutinį 
kartą pamatyti ir palydėti savo brolį į Amžinybę. 

Gaila, kad S. K. Balys nesulaukė Tėvynės laisvės Jo meilė 
Lietuvai niekada nebuvo užgesusi. Velionis laukė tos dienos. 
kada Lietuva vėl bus laisva, bet Aukščiausias Jį pasisaukė 
anksčiau. 

Danute Balienė, Aldona Velicenti ir Saulius Balys 9U 
šeimomis . 

A.tA. 
OLGAI SKIRPSTŪNIENEI 

m i r u s , dukrą I R E N Ą S L A V I N S K I E N E , jos vyrą 
E U G E N U I s ū n ų ALGIMANTĄ, j o žmoną N I J O L E , 
a n ū k u s ir g i m i n e s be i a r t imuos ius nuoš i rdž ia i 
už jauč iame. 

Pranė ir Otonas Kapteiniai 

A.tA. 
SOFIJA SIMNIŠKAITĖ 

LAUKAITIENĖ 
Gyveno Augsburge, Vokietijoje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 12 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kalvarijujc. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Juozas, marti Liucija, 

gyv. Rochester, N.Y., dr. Arūnas, marti Sigrid, gyv. Augs
burge, Vokietijoje; dukterys: Danguole Smith su vyru Bill, 
gyv. VVichita, KS, Rūta Zimmermann su vyru Hans, gyv. 
Hartland, Wl; septyni anūkai, du proanūkai; sesuo Ava 
Saudargienė ir vyras Vacius, gyv. Australijoje; brolis Česius 
Simniškis su šeima Lietuvoje; kiti giminės Amerikoje, 
Kanadoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir Australijoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Juozo. 
Abu buvę mokytojai Lietuvoje ir Vokietijoje. 
Palaidota lapkričio 22 d. Goggingen kapinėse Augsburge 

šalia a.a. vyro Juozo. 
Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 

ją prisiminti maldose. 

Nuliūdę vaikai, anūkai , p roanūka i ir kiti giminės. 

A.tA. 
ALFONSUI JUŠKAI 

mirus, jo sūnų LINĄ, marčią VIDĄ ir vaikaičius 
PAULIŲ, MARK, MICHAEL ir KRISTINĄ jų 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 S o u t h Hermi tage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 027-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas — (1-312) 523-0440 

- -

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 mėty praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
\1arquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Chicago Ridge, IL 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^ t h Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///veebt
file:///1arquette
file:///1arquette
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x Kun. Juzoas Juozevicius 
yra susirgęs ir paguldytas Sv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jis yra 
gydomas dr. I. Labanausko 
priežiūroje. Ateinančią savaitę 
greičiausiai turės operaciją. 

x Kovo Pa lub insko meno 
paroda bus ateinančių metų 
sausio 5 d. Atidarymas 7 vai. 
vak. Puczh galerijoje, 3829 N 
Broadway, Chicago. 111. 60613. 
Informacijai galima skambinti 
tel. 312-327-0110. 

x Rytoj, gruodžio 8 d-, 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro salėje vai
dina Šiaulių Dramos teatras 
Anatolijaus Kairio veikalą 
„Mūsų vaikai", surežisuotą ir 
jau vaidintą Lietuvoje. Šiaulių 
teatrą globoja ir vaidinimu 
r ū p i n a s i Chicagos tea t ras 
„Vaidilutė". Kviečiami visi 
pasižiūrėti naujų aktorių. 

x B e r n a r d Sahlins, Tarp
tautinio teatro Lietuvoje ren
gėjas, kalbės per Stock Market 
Observer televizijos programą 
(26 stotis) pirmadienį, gruodžio 
9 d., 9:30 vai. ryto. Programos 
vedėjai bus Jack Taylor, Linda 
Marshall arba Audrey Shimp. 
Kurie yra namie, tuo laiku 
prašomi pasiklausyti. 

x Vokie tyos Lietuvių kul
t ū r o s i n s t i t u t a s išleido 
apžvalgą, kurioje yra istorinės, 
instituto turto, išlaidų ir paja
mų žinios. Įdėta ir daug nuo
traukų, bet jos nesuprantamos, 
nes yra kopijos. Valdybą sudaro 
V. Bartusevičius, dr. J. Norkai-
tis, dr. V. Lenertas, dr. K. J. 
Čeginskas ir P. S. Odinis. 

x „Viltis", tautosakos ir tau
tinių šokių žurnalas, leidžiamas 
Denveryje, Colo., ateinančių 
metų sausio - vasario mėnesių, 
išėjo iš spaudos. Šiame numery
je aprašomi kroatų, žydų, 
amerikiečių tautiniai šokiai, 

yra informacijų ir apie lietuvius 
bei Lietuvą. Leidžia ir redaguo
ja Vytautas F. Beliajus. 

x Vytau to D. Šaulių rink
tinė maloniai kviečia jus at
silankyti į lietuviškas tradicines 
Kūčias. 1991 m. gruodžio 15 d. 
2:30 v. p.p. Šaulių namuose, tel. 
312-376-0551. Lietuviškas Kū 
čių ma i s t a s . Programoje: 
Rinkt inės moterų dainos. 
Vienetas vadovaujamas muz. 
Sodaičio. R-nės valdyba. 

fsk> 

x Naujų Metų sutikimo po
kylis įvyksta gruodžio 31 dienos 
vakare Jaunimo centre, kurį 
rengia Lietuvių Opera. Pokylio 
šeimininkas — Jurgis Vidžiū
nas , tad jo telefonu 
312-767-5609 paskambinus, 
galima sužinoti visas to pokylio 
informacijas ir užsisakyti stalus 
arba tik vietas prie jų. Pokylio 
pradžia 7:30 v.v. 

(sk) 
x Lietuviai pas lietuvius'. 

„Seklyčios" restorane sveikas, 
geras lietuviškas maistas. Res
toranas at idarąs kiekvieną 
dieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Salė išnuomojama įvai
riems šeimos ar lietuviškų or
ganizacijų renginiams. Resto
rano pelnas skiriamas Vyres
niųjų Lietuvių centro išlaiky
mui SEKLYČIA, 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 
Telef. 312-476-2655. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Baltijos restorane geras 

l ie tuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais 8100 Ro-
ber t s Rd., te l . 708458-1400. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
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x Fotografo Romualdo Po-
žerslrio nuotraukos panaudotos 
Lietuvos įvairiems atlaidams 
iliustruoti. Paveikslai išleisti 
fotografijos knygoje „Atlaidai 
Lietuvoje". Knyga aprašyta 
Balzeko „Lithuanian Museum 
Review" gegužės - liepos 
mėnesių numery ir parašyta, 
kad nuotraukos yra A. Kezio. 
Čia matomas R. Požerskis su 
Lietuvos ambasadorium Stasiu 
Lozoraičiu. 

x Lietuviškos Kūčios Lietu
vių centre Lemonte šįmet įvyks 
penktadienį, gruodžio 20 d., 7:00 
vai.vak. Prašome užsisakyti vie
tas iš anksto, skambinant 
708-257-7134 arba708-257-7114. 
Bus tradiciniai kūčių valgiai ir 
trumpa programa. Rengia JAV 
LB Lemonto apylinkė. 

(sk) 
x Radijas — svarbiaus ia 

komunikacijos pr iemonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
„Rytmeč io e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės „Rytmečio ekspre
so" nuo pirmad. iki penkt^d. per 
WPNA 1490 AM niežo 11 v. 
r y to . Skelbimų re ikala is 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, Oak P a r k , IL 60303 ar 
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir
dima Illinois, Indiana bei Michi-
gan valstijose. Kartą išgirdę, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk.) 

x FIRMA „ Ą Ž U O L A S " 
PRISTATO I LIETUVA AU
TOMOBILIUS. Visiems Fordo 
automobiliams Kaune ga
rantuotas ap tarnavimas ir 
didelis pasirinkimas atsarginių 
detalių. Greitai pristatome 
dolerius giminėms tik už 6%. 
Skambinti (312) 434-8618. 

'sk) 

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

(sk.) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąja N'TSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., CHICAGO, IL 
60609. TEU 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas. 

'sk) 

x Marijos aukšt. mokyklos 
šešiolika moksleivių yra iš
rinktų valstybinei stipendijai 
arba specialiam pažymėjimui. 
Tai liečia 1992-1993 metų moks
leives. 

x „Budr io vardo lietuvių 
foto archyvas 1966-1991". reda
guotas Algimanto Kezio leidi
nys, archyvui sukakus 25 metus 
gyvavimui paminėti. Leidinyje 
sudėta labai daug įvairių nuo
traukų, kurios pasitaikė 25 
archyvo gyvavimo metais. La
bai gražiai išspausdintos nuo
traukos ir pats leidinys Morkū 
no spaustuvėje. 

x Operos kul tūr inę veiklą 
remia savo f inans inėmis 
aukomis Sofija Plenienė iš Oak 
Lawn, IL, Apolinaras Varnelis 
iš Dowagiac, MI, Juozas Plikai-
tis iš Arlington Hts., IL, Ona ir 
Vincentas Šalčiūnai iš Floridos, 
Petras Pagojus iš Detroito, 
Juozas Neverauskas iš In
dianos, Jonas Kalniet is iš 
Chicagos, Adolfas Kregždys iš 
New Yorko, Marcelė ir Viktoras 
Augai iš Los Angeles, Mai įja ir 
Bruno Gurėnai iš Wisconsino, 
Daina Kojelytė iš Chicagos, 
Frank Janulis iš Floridos, Biru
tė Oberjat iš Milvvaukee, dr. 
J a n i n a Jakševič ienė iš 
Chicagos, Danutė Koltko iš 
Connecticut valstijos. Jie, siųs
dami laimėjimų bi l ie tų 
šakneles, atsiuntė dar ir savo 
auką mūsų Operai. Laimingųjų 
bilietų išrinkimas bus gruodžio 
31d. Naujų Metų pokylio metu. 

x Dzūkų draugija, Chicago, 
111., šv. Kalėdų švenčių proga 
sveikina „Draugą",linki visam 
jo štabui ir toliau sėkmingai 
dirbti lietuvybės išlaikymo 
darbą išeivijoje. Ta proga aukoja 
50 dol. dienraščiui. Labai dėko
jame. 

x Anglijos Lietuvių klubas, 
Chicago, 111., artėjančių švenčių 
proga parėmė „Draugą" 25 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hi l l s , I L 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk' 

x Dėmesio vykstantieji j 
VII P L J K Pietų Amerikoje! 
Galite nusipirkti, papiginta 
kaina, l ietuviškais raštais , 
puikius tautinius drabužius. 
Taip pat galite gauti Argenti
nos. Brazilijos, Urugvajaus ir 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS pašto ženklų. Kreiptis: 
Vytautas Dorelis. Chile 4113, 
Montevidoo-L'ruguay, Tel . 
31-17-77 

(sk> 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

Lietuvos ministeris pirmininkas Gediminas Vagnorius, dalyvavęs Vliko sei
me, įvykusiame lapkričio 1 3 d. Chicagoje. 

Nuotr Br . Č iko to 

x Žemaičių Kultūros klubo 
valdyba, Chicago. 111., artė
jančių šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1992 metų proga sveikina 
„Draugo" redakcija, administ
raciją ir nuoširdžiai dėkoja už 
padarytas paslaugas klubui 
1991 metuose. Pasirašė Juozas 
Skeivys, pirmininkas. Dėkoja
me už 25 dol. auką ..Draugui". 

x J a u n u t i s i r Antanina Da
giai iš Beverly Shores. Ind., šv. 
Kalėdų ir Naujųjų "992 metų 
proga sveikina visus pažįstamus 
ir vietoj kalėdiniu kortelių 
skiria 25 dol. auka ..Draugui" 
paremti. 

x Asmuo, Akademinio sa
vaitgalio metu Ateitininkų 
namuose p a ė m ę s t ams ia i 
mėlyną lietpalti su įdedamu 
pamušalu ir palikęs panašų 
tamsia i pilka, p r a šomas 
atsiliepti lietpalčiu atkeitimui. 
Skambint i : 708-361-2817. 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame SAS o ro 
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-7334. 

(sk) 

x Firma „S tumbras" siūlo 
geras paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojame 
ekskursijas: „Great America". 
Niagaros krioklys. Florida (Dis-
neyland, Daytona Beach). 
At vežame ir n u vežame į New 
York ir Washington aerouostus 
atvykstančius į svečius gimines 
ir draugus Vaikams nuolaida: 
iki 5 m. 60' ; . iki 10 m. - 20<*. 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk) 

; Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk ienę . Darbo vai . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pi rmad. ir an t rd . 
uždary ta . 

(sk) Srtiodž'o 10 d. Jūsų paslaugoms 
- BALTIA EXPRESS CO. ir 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI J LIETUVA priimami iki 

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

(sk.) 

x P a r d u o d a m i buta i ir na
mai Vilniuje, Kaune, Klaipė 
doje. Kreiptis į A m e r i c a n 
Travel 9ervice 9439 S. Kedzie 
Ave., Evergreen Park , IL 
60642, tel.: (708) 422-3000. 

; rsk) 

AMBER GROUP Žiūrėkite 
skelbimus laikraščio viduje ar
ba skambinkite 1-800-SPAR-
NAI. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą! Pa 
stovi kaina $1 už svarą. Pensi
ninkams ir besisvečiuojantiems 
— 90 et. svaras . 55 sv. nauja
metiniai maisto siuntiniai — 
kaina tik $75 „Li thuanian" , 
2458 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-434-5687. 

(sk) 

x Kazimieras Sapetka, Wa-
terbury, Conn., šv. Kalėdų Kris
taus gimimo šventėje ir Naujųjų 
1992 metų proga nuoširdžiai 
sveikina redakciją ir visus 
„Draugo" darbuotojus, lin
kėdamas visiems skaidraus 
džiaugsmo ir gausios Dievo 
palaimos 1992 metuose. Ta pro
ga pratęsė prenumeratą ir 
pridėjo 100 dol. auką. Nuoširdus 
ir didelis ačiū mūsų mielam 
rėmėjui, garbės prenumerato
riui. 

x Zuzana Brenčienė iš Chi
cago, 111., sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkė
dama malonių šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujų 1992 metų. Vietoj 
kalėdinių kortelių aukoja 20 
dol. „Draugui". 

x Zarasų k lubas , Chicago. 
111., šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga sveikina „Draugą" ir jo 
visus skaitytojus. Parėmė dien
raštį 25 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x P o n a s Kazakaiti , jei jūs 
buvote Kauno našlaityno direk
torium 1943 m.Jūs išgelbėjote 
mano brolio, pusseserės ir mano 
gyvybę. Prašau, jūs arba jūsų 
vaikai, paskambinkite man 
, ,col lect" į Denverį, t e l . 
303-758-6641. l i a n a Zevas 
Zandell . 

(sk) 

x Naujų Metų sutikimą ren
gia Pasaulio Lietuvių centras. 
Lemonte. Bus šilta vakarienė, 
gausūs gėrimai, vidurnaktį 
ša l t i , įdomūs užkandžiai . 
Šokiams gros Žiburio orkest
ras. Auka asmeniui $60. Dėl 
informacijos skambinti An
tanui Mikui, 708-257-1083. 

fsk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 
x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 

jums ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
tiname Aerofloto skrydžius, 
Lietuvoje parduodame automo 
bilius, naujus su 2 m. garantija 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais. Atlanta Import-Export , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

VEDYBINE SUKAKTIS 

Keturiasdešimt penkeri metai 
žmogaus gyvenime ilgas laiko 
t a rpas . Ir ka ip g re i t j i s 
praslenka. Gal dar ne vienam 
prisimena nenormalūs pokario 
laikai stovyklose Vokietijoje, 
kur gyvenimas nebuvo pa
vydėtinas, be ryškesnų prošvais
čių ateičiai. Ir tuo laiku 1946 
metais dabartniai Marąuette 
Parko „Šaltinėlio" užeigos savi
ninkai Teresė Radzevičiūtė ir 
Povilas Urbonas, Rebdorfo prie 
Eichstaetto lietuvių stovyklos 
bažnyčioje sumainė jungtuvių 
žiedus. Tada abu jauni , kupini 
energijos, žiūrėjo į miglotą ateitį 
su viltimi ir savim pasitikėjimu, 
ku r t i s , n e ž i ū r i n t kokios 
gyvenimo aplinkybės susiklos
tytų. 

Dar stovykloje begyvenant su
silaukė dukrelės Audrutės, o po 
kelerių metų , la imei nusi
šypsojus, išemigravo į Ameriką 
ir Chicagoje, Marąuette Parko 
lietuviškoje aplinkoje, ener
gingai besidarbuodami, sėkmin
gai įsikūrė. Čia susilaukė ir an
tro įpėdinio — sūnaus Vytauto. 
Taip dukrelė ir sūnus, gyven
dami lietuviškoje aplinkoje, nuo 
lietuvybės nenutolo. Užaugo, 
išsimokslino ir šiandiena abu 
jau turi savo šeimas sukūrę. 

Turėdami palinkimą į biznį, 
Urbonai įsigijo užeigą 
„Šaltinėli", kurią sėkmingai 
dar iki šių dienų tebeveda. J ų 
nuoširdumas ir paslaugumas ne 
vieną pr i t raukia apsilankyti , 
atsigaivinti ir naujienomis pasi
dalinti. Jų vieta yra žinoma ne 
tik aplinkui gyvenančių, bet ir 

iš tolimesnių apylinkių į Mar
ąuette Parką apsilankančių. 

Reikia pastebėti, kad Urbonai 
y r a p a s l a u g ū s nesėkmėse 
įklimpusiems, taip pat jie yra 
spaudos ir daugelio lietuviškų 
organizacijų rėmėjai . Nors 
Povilas jau nebe pirmos jaunys
tės, bet tebėra aktyvus Jūrų 
šaulių narys. 

Paminėti jų 45 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį vaikai 
— Audronė i r Vytau tas — 
surengė savo tėveliams neeilinį 
pobūvį. Lapkričio 22 d. į Con-
desa Del Mar svetainę suplaukė 
gana gražus būrys artimųjų, 
draugų ir pažįstamų iš plačių 
apylinkių pasveikinti ir kartu 
pasidžiaugti tokia nepaprasta 
proga. Tiesa, iki auksinio jubi
liejaus dar t rūks ta penkerių 
metų, bet, ka ip šiuo laiku 
sukaktuvininkai , atrodo, jiems 
bus lemta ir t a i sulaukti . 

Prie gausiai vaišėmis apkrau
to stalo kun. Č. Auglys, iš 
to l imos p rae i t i e s g e r a s jų 
bičiulis, sukalbėjo invokacijos 
maldą, palaimino vaišių stalą ir 
ke l i a i s žodžiais pal inkėjo 
sukaktuvininkams ilgo ir lai
mingo tolimesnio gyvenimo. 
Susirinkusieji sugiedojo jiems 
„Ilgiausių metų". Toliau sekė 
kalbos, linkėjimai ir tėvynės il
gesiu persunktos dainos, kas 
pa l i ko gilų įspūdį susi
r inkus iems ir gražų ilgam 
laikui prisiminimą sukaktuvi
ninkams. Visi linkėjo Teresei ir 
Povilui Urbonams sulaukti dar 
daug ilgų ir laimingų gyvenimo 
metų. 

J . I n d r i ū n a s 

x Zenonas ir W a n d a Pe tka i 
iš Park Ridge, 111., „Draugo" 
dideli rėmėjai, u i kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 100 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Kaz imiera Škė r i enė , šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina visus draugus ir pažįs
tamus, linki linksmų šv. Kalėdų 
ir sveikų ateinančių 1992 metų. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja lietuviškai spaudai 30 dol. 

x L iudas R e i v y d a s iš Los 
Angeles, Cal., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 25 
dol. auką su prierašu: „Labai 
prašau atsiųskite man dar 20 tų 
meniškų kortelių: Kalėdų senis, 
t au t in i a i šokia i , juos ta ir 
angelas , l a i svė L i e t u v a i " . 
Dėkojame už auką ir gražius 
žodžius. 

x P r a n a s Z a r a n k a iš Red-
ford, Mich., už kalėdines kor
teles atsiuntė 20 dol. auką su 
prierašu: „Kortelės gražėja. 
Linksmų Kalėdų!". Dėkojame 
už linkėjimus ir auką. 

x Dr. B i r u t ė P a p r o c k i e n ė , 
Glendale. N.Y., už kalėdines 
korteles atsiuntė 25 dol. auką su 
prierašu: „Ačiū už kalendorių ir 
ka lėd ines a t v i r u t e s . Ypač 
patiko atvirutė su varpu ,Te 
skamba laisvė Lietuvoje' . Jums 
jaukių šv. Kalėdų švenčių ir lai
mingų bei sėkmingų 1992-jų 
Metų". Ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x „ J A V L B C l e v e l a n d o 
apylinkės va ldybos nutarimu, 
,Draugui' skiriame 50 dol. 

auką. Esame dėkingi už nuola
tinį pasaulio lietuvių bendruo
menių veiklos garsinimą". Pasi
rašė — Mečys Aukštuolis, iždi
ninkas. Labai dėkojame už 
dėmesį ir auką. 

x Zigmas Motiejus iš Chica
go. 111.. atvyko į „Draugą" ir už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
paaukojo 20 dol. Labai 
dėkojame. Kitomis progomis po 
10 dol. į te ikė ar a t s iuntė : 
Aldona Kavaliūnienė, Petras 
Rimkus, Albina Norkienė. V. 
S tan is lova i t i s , Kazys Mie-
cevičius ir Janina Miliauskienė. 
Labai dėkojame. 

x LB Br igh ton P a r k o apy
l inkės v a l d y b a Chicago, 111.. 
sveikina visus dienraščio lei
dėjus ateinančiu Kalėdų šven
čių proga ir skiria „Draugui" 
100 dol. dovanėlę. Pasirašė 
Alina Vadeišienė. valdybos 
iždininkė. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x K l e m e n s a s ir Ade lė Juš -
k e v i č i a i , Chicago, 111., šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįs tamus, l inkėdami tyro 
džiaugsmo ir geros sveikatos. 
Vietoj kalėdinių kortelių skiria 
auką „Draugui". 

x J o n a s S a k a s iš Chicago, 
111., sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
švenčių proga ir linki visiems 
laimingų Naujų Metų. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria 20 dol. 
auką „Draugui". 

x A l e k s a n d r a s ir Genovai
tė Radžia i , Baltimore, Md., 
sveikina savo draugus su šv. 
Kalėdom ir Naujais Metais. 
Vietoj šventinių atvirukų skiria 
auką „Draugui" paremti. 

x Dipl . t e i s i n i n k a s Algir
d a s B u d r e c k a s iš Chicago, 111., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 35 dol. auką. La
bai dėkojame už palaikymą 
savos spaudos. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

T e l . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo ^ iki 7 va! vak 
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Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Sheet 
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Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 


