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Landsbergio spaudos 
konferencijoje svetimos 
kariuomenės išvedimo 

klausimai 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Sausio 7 d. (Elta) -
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
spaudos konferencijoje infor
mavo apie sausio 3-4 dienomis 
įvykusio darbinio susitikimo su 
Baltarusijos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininku 
Stanislavu Šuškevičiumi ir sek
madienį Jūrmaloje įvykusio 
Baltijos valstybių tarybos posė
džio rezultatus. 

Susitikimas Baltarusijoje 
buvo dalykiškas. Abiejų šalių 
interesai sutampa ir SSRS ka
riuomenės išvedimo klausimu. 
V. Landsbergis atkreipė dėmesį 
į tai, kad Lietuvos teritorijoje 
negali būti kokių nors organiza
cijų, veikiančių prieš Baltaru
siją, o Baltarusijoje — prieš 
Lietuvą. 

Baltijos valstybių Tarybos 
posėdyje priimti keturi doku
mentai. Labai svarbiame Tary
bos pareiškime dėl santykių 
tarp Baltijos ir Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos šalių 
išdėstytas palankus požiūris į 
NVS formavimąsi, reiškiamas 
įsitikinimas, kad ryšiai su ja 
bus grindžiami tarpvalstybinių 
santykių principais, geros kai
mynystės ir bendradarbiavimo 
tradicijomis. Tarybos kreipimesi 
į NVS narių vadovus raginama 
nedelsiant pradėti i šves t i 
kariuomenę iš Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos, kuo skubiau at
šaukti iš jų teritorijų savo pilie
čius, tarnaujančius buvusios 
SSRS ginkluotosiose pajėgose, 
palikti Baltijos valstybių gyny
binėms pajėgoms kurti ginklus, 
įrangą ir karinę techniką, ne
leisti savavališkai įvesti į šias 
šalis naujų buvusios Sovietų Są
jungos kariuomenės kontingen
tų. Taryba taip pat priėmė krei
pimąsi į pasaulio valstybes, 
vyriausybes, visuomenines or
ganizacijas ir geros valios 
žmones palengvinti buvusios 
Sovietų Sąjungos tautoms šią iš
bandymų ir nerimasties žiemą, 
taip pat pareiškimą dėl įvykių 
Gruzijoje, raginantį nutraukti 
ginkluotą konfrontaciją. 

Pokalbis su Rusijos 
prezidentu 

Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
kalbėjosi telefonu su Rusijos 
prezidentu Borisu Jelcinu. Va
dovas aptarė dviejų šalių santy
kių klausimus, sutartis ir jų re
alizavimą, naujas perspektyvas. 
Apsvarstytas buvusios SSRS 
ginkluotųjų pajėgų išvedimo 
klausimas. Susitarta susitikti 
šio mėnesio viduryje. 

Rusijos lietuviai — istorinėje 
tėvynėje 

Vilniuje pirmą kartą sureng
tos Rusijos lietuvių dienos. Į 
savo istorinę tėvynę buvo pa
kviesti tautiečiai iš Maskvos, 
Sankt Petersburgo, Saratovo, 
Sibiro miestų, tačiau, netikėtai 
pabrangus transporto bilietams, 
svečiai iš pačių tolimiausių 
vietovių neatvyko. Tautiečiams 
buvo surengtos vakaronės, eks
kursijos į teatrus, muziejus, ki
tus respublikos miestus. 

Lietuviški pasai b u s po 
mėnesio 

Pirmuosius 20 lietuviškų pasų 

gaus sportininkai, šio mėnesio 
pabaigoje vykstantys į žiemos 
olimpiadą Prancūzijoje. Kitiems 
respublikos piliečiams doku
mentų teks laukti iki vasario 
pradžios, kol bus atgabentos 
specialios spausdinimo mašinė
lės su standartiniu pasų šriftu. 
Lietuviškas pasas — tai 32 pus
lapių knygelė, 20 jos puslapių 
skirta vizoms. 

Metai b u v o sėkmingesni 
Kokie buvo praėjusieji metai 

— socialoginėje apklausoje, vy
kusioje gruodžio pradžioje, Lie
tuvos gyventojų teiravosi Vie
šosios nuomonės tyrimų cent
ras. 37 procentai respondentų 
tvirtino, kad j ie sėkmingi. 
1990-ųjų gruodyje tokios nuo
monės buvo 28 procentai ap
klaustųjų. Pažymėtina, kad lie
tuvių ir kitataučių respublikos 
gyventojų atsakymai beveik ne
siskyrė. 

I klausimą, kokią Lietuvos 
ekonominę padėtį jie prognozuo
ja šių metų pabaigoje, atsakyta 
taip: 23 procentai mano, kad ji 
pagerės, 16 procentų — nepasi
keis ir 41 procentas mano, kad 
ekonominė padėtis pablogės. Ki
ti neturėjo nuomonės. 

Pusė apklaustųjų norėtų turė
ti asmeninį ginklą. Beje, vy
riausybės nutarimu; gyvento
jams savyginos tikslais jau leis
ta įsigyti ginklą. 

įvair ios žinios 
Valiutos supirkimo rekordas 

pasiektas antrajame aukcijone, 
kurį surengė Lietuvos bankas. 
Amerikos doleris kainavo 310 
rublių! Tai aukščiausia kaina, 
užfiksuota iki šiol rublio cirku
liacijos zonoje. Pirkėjai nedve
jodami pirko dolerius po 291, 
300, 303 rublius, Vokietijos 
markes — po 151, 163, 171 rub
lį-

Norint paskat in t i mokytojus 
dirbti kaimo ir miesto tipo gy
venviečių mokyklose, kuriose 
stokojama specialistų, Lietuvos 
vyriausybė nustatė, kad jiems 
galima apmokėti važinėjimo į 
darbą išlaidas. 

Sniečkuje iškilmingai atida
rytas specializuotas mokymo 
centras Lietuvos pasieniečiams. 
Čia mokosi daugiau kaip pus
šimtis jaunuolių, tinkamų šiai 
tarnybai. 

Kultūros k ron ika 
Vilniaus universitete šian

dien rengiamas prisiminimų va
karas, skirtas anksti mirusios 
filosofės Kristinos Rickevičiūtės 
gimimo 70-mečiui paminėti. Ji 
viena pirmųjų iš pokario moks
lininkų kartos ėmėsi filosofijos 
istorijos tyrimų, tuo pratęsusi 
nepriklausomos Lietuvos filoso
fo, žymiojo Vosyliaus Sezemano 
darbus. Sovietinėje sistemoje ši 
disciplina buvo laikoma ne
reikšmingu, antraeiliu dalyku. 
Mokslininkė ir jos bendramin
čiai pradėjo leisti mokslo dar
bus, kurie padėjo pagrindą toles
nėms filosofijos istorijos lietuviš
koms studijoms. 

Tris kara l ius — „Kasparą, 
Merkelį ir Baltazarą" — sutiko 
Mokytojų namuose susirinkę 
Lietuvių tautinės kultūros cent
ro sekmadieninės mokyklos 
klausytojai. Čia įvyko vakaronė 

Sukilėlių pajėgos Gruzijoje puola savo Parlamento apgriautus rūmus, kuriuose dvi savaites laikėsi 
tos respublikos prezidentas Zviad Gamsachurdija, pabėgęs i tremtį. 

Ševardnadze Gruzijos centre 
Maskva, Sausio 7 d. (AP) — 

Kai buvo priverstas palikti savo 
kraštą Gruzijos prez. Zviad 
Gamsachurdija, tai opozicijos 
vadai tuoj pirmadienį paskelbė 
savo planą pravesti naujus rin
kimus ir siūlė, kad buvęs Sovie
tų užsienio reikalų ministras E. 
Ševardnadze galėtų turėti pag
rindinę rolę naujojoje vyriausy
bėje. 

Opozicijos vadai kalbėjo, kai 
tik prieš aušrą iš bunkerio Par
lamento rūmuose išvyko prezi
dentas, kurie jį pašalino, jog 
sudarytoji karinė taryba yra 
krizės laikotarpiui, o kai tik bus 
išrinktas pavasarį naujas par
lamentas , pas i t r auks iš 
valdomųjų pareigų. Jie taip pat 
pasisakė, jog Ševardnadze, ku
ris yra gruzinas, galėtų turėti 
svarbią rolę naujojoje vyriausy
bėje. Taip pat jau kalbama, kad 
Gruzija galinti jungtis į naują
ją nepriklausomų valstybių san
draugą. Daug sostinėje kalba
ma, jog buvęs šaltojo karo bai
gimo vienas dalyvių — E. Še
vardnadze galėtų pakeisti pre
zidentą Gamsachurdija. 

Ruošia sau dirvą 
Čia būtina prisiminti, jog 

Ševardnadze yra pavadinęs 
Gamsachurdija „diktatoriumi" 
ir pareiškęs, kad jis turėtų pa
sitraukti. Jis nėra tiesiogiai 
pasakęs, jog norėtų būti Gruzi
jos prezidentu, bet ir nieko nėra 
paneigęs, kad negalėtų būti 
Gruzijos vyriausiuoju valstybės 
pareigūnu. Rusijos televizijos 
programoje Ševardnadze pasa
kė, jog nėra kito kelio Gamsa-
churdijai kaip tik pasitraukti. 
Prieš pat jam sutinkant pasi
traukti, Ševardnadze pasakė: 
„Aš tikiu, kad prezidentas turės 
drąsos padaryti tokį žingsnį 
savo žmonių naudai". O kalbė
damas apie savo planus, Ševard
nadze skambėjo lyg būtų kan
didatas toms pareigoms: „Jei 
taip būtų likimo lemta, tai tada 
aš padėčiau savo žmonėms, savo 
draugams, savo kolegoms, o pir-

su senaisiais papročiais ir apei
gomis. Į šią mokyklą gali ateiti 
bet kuris žmogus, nepaisant 
amžiaus, įsitikinimų, išsilavini
mo skirtumų. Mokosi šeimos, 
ateina tėvai su vaikais. Mokyk
los tikslas — padėti žmonėms 
surasti ir pažinti savo tautos 
praeitį, prisiminti ir atgaivinti 
senovinius papročius, tradicijas, 
mokytis taisyklingos gimtosios 
kalbos. 

miausia, demokratiniam sąjū
džiui". Ševardnadze taip pat 
pranešė, jog suorganizavo tarp
tautinį fondą padėti atstatyti 
savo kraštą, kuris yra prie 
bankrutavimo angos. 

Politinis pabėgėlis 
Šiandien pranešta, jog Gam

sachurdija, kuris buvo Gruzijos 
prezidentas 8 mėnesiu:. paprašė 
politinio pabėgėlio teisių 
Armėnijoje, kai su sav šeima ir 
gerai ginkluotų savo Šalininkų 
grupe vyko per Azerbaidžaną. 
Išvykimas buvusio disidento, 
kuris buvo triskart komunizmo 
vadų kalinamas už gruzinišką 
tautiškumą, dramatiškai pakei
čia Gruzijos politinę padėtį. Gi 
vienas opozicijos vadų — Džaba 
Ioseliani sako, jog militarinė ta
ryba norėtų Gamsachurdija 
teisti. Bet įdomiausia, kad opo
zicija galvoja įsteigti konstitu
cinę monarchiją. Ioseliani sako, 
jog Bagrationi šeima, buvę Gru
zijos monarchai, pasakė norį 
sugrįžti į kraštą. 

Pašalintasis neturėtų būti 
teisiama:-.. 

Ševardnadze savo politinę 
karjerą pradėjo Gruzijoje, kur jis 
buvo Komunistų partijos vadu 
ir kartu KGB viršininku. Gor
bačiovas jį pasikvietė į Maskvą 
svarbesnėms pareigoms. Būda
mas Sovietų užsienio reikalų 
ministru, jis dalyvavo Sovietų 
politikos formavime. Bet prieš 
metus nutraukė ryšius su Gor
bačiovu, bet ir vėl grįžo prieš 
kelias savaites, kai buvo likvi
duota Sovietų Sąjunga. Įdomu, 
kad Gamsachurdija jau anks
čiau yra pasakęs, jog Ševardna
dze siekia jo nuvertimo. O 
Ševardnadze pirmadienį pasa
kė, jog jis nemanąs, kad Gam
sachurdija turėtų būti sugrą
žintas į kraštą ir teisiamas, jei 
j ' nėra padaręs nusikaltimo, 
nes jis neįsakė kareiviamns 
šaudyti žmonių, nėra pavogęs 
valstybės pinigų arba dalyvavęs 
korupcijoje ir išnaudojęs savo 
žmones. Jis galėsiąs grįžti ir 
dirbti savo tautos gerovei, kal
bėjo Ševardnadze 

— Prancūzijos žinių agentū
ra pranešė, jog Lyono mieste 
Katalikų Bažnyčios dvasiškiai 
padėjo karo nusikaltėliui Paul 
Toivier ištisus 45 metus, kad jo 
nesuimtų už naciu metais „at
liktus darbus". J;> Šiuo metu 
gyvenąs Paryžiaus srityje. Jis 
kaltinamas dalyvavęs žydų de
portacijose. 

Amerika pasisako už 
paramą Bendrijos 

respublikoms 
Gorbačiovo vyriausybė nebuvusi už 

vakarietiškas reformas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Norvegijos specialistai, 
kurie ruošia transportacijos pa
reigūnus, suteiks įvairiapusišką 
pagalbą rengiant šios rūšies 
specialistus Lietuvai. Vilniuje 
bus įsteigtas bendras su norve
gais transporto problemų insti
tutas, praneša Eltos agentūra. 

— Jungtinių Tautų Saugu
mo taryba, pritariant ir Ameri
kai, vienbalsiai pasmerkė Izra
elį už deportavimą 12 palesti
niečių iš Vakarų kranto ir Ga
zos srities užimtųjų žemių. 

— Izraelio delegacija atvyko 
vėl į Washingtoną tęsti Vidurio 
Rytų taikos pasitarimų, bet ne
buvo su kuo tartis, nes Sirijos, 
Libano ir palestiniečių delega
tai nepasirodė, protestuodami 
prieš deportavimą 12 savo žmo
nių iš Izrealio. 

— Kai prez. Bushas atvyko 
į Japonijos sostinę, Tokyo 
miestą, prie jo prisijungė ir JAV 
iždo sekretorius Nicholas F. 
Brady. 

— Gruzijoje pašalintasis 
prez. Gamsachurdija, kuris lai
mėjo rinkimus 87%, esąs labai 
populiarus ir dabar. Daugelis 
prisimena jo energingą kovą 
prieš centrinę vyriausybę 
Kremliuje, rašo Reuteris, kuris 
apklausinėjo žmones Tbilisyje 
šią savaitę. 

— Tbilisi, Gruzijos sostinėje, 
sukilėlių surengtoje spaudos 
konferencijoje, kai pašalino savo 
pirmąjį demokratiškai išrinktą 
prezidentą Gamsachurdija, jų 
vadas Džabar Ioseliani pasakė, 
jog. kol nenusistovės padėtis 
respublikoje ramiai, tol 
kariškiai valdys savo įsakymais 
Gruziją. Kaip ,,Washington 
Post" korespondentas pastebi, 
atrodo, kad jie neskubės per
duoti valdžią civiliams politi
kams. 

— Amerikos ir Rusijos ofi
cialūs pareigūnai paskelbė 12 
laiškų, kuriais pasikeitė Kubos 
krizės metu prez. Kennedy ir 
Sovietų vadas N. Chruščiovas. 

— Filipinuose Imelda Mar-
cos, buvusiojo prezidento našlė, 
pasiskelbė norinti užimti prezi
dentės Corazon Aquinos postą. 

— Pietų Korėjos Gynybos 
ministerija pranešė, jog šiais 
metais nebus bendrų Amerikos 
ir Pietų Korėjos manevrų. 

— Irakas sugebėjo išvežti 
dešimt tonų uranijaus į Alžiriją, 
praneša Londono „Sunday 
Times". 

Washingtonas. Sausio 4. — 
Prezidento Busho administraci
jos žmonės praneša, jog vyriau
sybės narių tarpe vyrauja nusi
teikimas padėti Rusijai ir ki
toms penkioms buvusioms So
vietų Respublikoms, kad jos 
būtų priimtos pilnateisėmis na
rėmis į Tarptautinį pinigų fondą 
ir į Pasaulinį banką. 

Būti Pasaulinio banko ir 
Tarptautinio pinigų fondo 
narėmis Rusijai, Ukrainai, Ka-
zachstanui, Gudijai, Kirgysta-
nui ir Armėnijai — buvusioms 
Sovietų Sąjungos respublikoms, 
su kuriomis Amerika nutarė 
įsteigti diplomatinius ryšius, 
reiškia joms leisti gauti bili
jonus dolerių pereiti iš cen
tralizuotos sistemos į laisvojo 
verslo ekonomiją. Šis JAV 
sprendimas pakeičia visą iki 
šiol vestą politiką, kuri buvo 
prieš žūstant Sovietų Sąjungai. 
Prieš tai Amerikos nusistaty
mas buvo blokuoti Sovietų 
Sąjungos priėmimą į tas dvi 
finansines institucijas. 

Atviras žodis t ik dabar 
Šiuo metu admiriistracijos pa

reigūnai jau viešai sako, kad 
buvusioji prezidento Gorbačiovo 
vyriausybė nebuvo niekada 
tvirtai pasisakiusi už ekonomi
nes reformas kraštui, kaip kad 
yra Vakarų pasaulyje. Tačiau 
Rusija prezidento Jelcino ranko
se parodė norą atsiskirti nuo 
centrinės Gorbačiovo kontrolės 
ir Jelcino pavyzdžiu pasekė ir 
kitos respublikos, kurių ekono-
nųja,joms norint ar nenorint.yra 
surišta su Rusijos Respublika, 
rašo AP korespondentas iš 
Maskvos. Šis Amerikos admi
nistracijos nusistatymas, kuris 
buvo prieš mėnesį, kad Maskva 
nebūtų priimta į finansines in
stitucijas pasaulyje, yra visiškai 
pasikeitęs. Kai po U Pasaulinio 

karo buvo steigiamas bankas ir 
pinigų fondas, tai Sovietų 
Sąjungos narystė buvo visai 
nediskutuojama. Bet dabar, kai 
Sovietai suskilo į paskiras 
valstybes, nebėra pasiprieši
nimo priimti jas gauti lengva
toms, kurias gauna ir Trečiojo 
pasaulio ekonominiai atsilikę 
kraštai. 

12 biujonų parama 
Washingtone buvo pravestos 

diskusijos, kuriose dalyvavo 
tarptautinio pasaulio finansų 
atstovai ir buvo palankiai 
pasisakyta už paramą naujo
sioms Bendrijos nepriklau
somoms valstybėms. Šioje kon
ferencijoje dar nebuvo visiškai 
nutarta suteikti tą paramą, 
tačiau Valstybės departamento 
pareigūnai sako, jog galutinis 
sprendimas, palankus toms 
Bendrijos respublikoms, bus 
padarytas maždaug apie sausio 
22 dieną. Kalbama, kad bus 
suteikta jau dabar 12 bilijonų 
dolerių pagalba buvusiai So
vietų Sąjungai. Iždo sekretorius 
Nicholas P. Brady savo pareiš
kime pasakė, jog reikia padėti 
perėjimo laikotarpyje toms 
respublikoms į laisvosios 
ekonomijos sistemą. Visa 
daroma, kad minėtoji pagalba 
būtų kaip galima greičiau su
teikta. 

Tarptautinio fondo ir Pasauli
nio banko vadovybės pareiškė, 
jog pinigai bus gaunami tik tada, 
kai oficialiai minėtos respubli
kos pareikš pasižadėjimą įvesti 
Vakaruose suprantamas refor
mas. 

Belą Javorzsky, 
Vengrijos pasiuntinys, įteikė savo 
įgaliojamuosius rastus Lietuvos prez. 
Vytautui Landsbergiui. „Pasitvirtino 
taisyklė, kad tauta, kuri vadovaujasi 
demokratinėm vertybėm, nugali bet 
kokius sunkumus, nesvarbu, kiek de
šimtmečių tęstųsi priespauda", pasa
kė jis. Javorzsky yra Vengrijos rašy
tojų sąjungos, Literatūros fondo ir 
Pen klubo narys. 

— Washingtone Amerikos 
politikos nustatytojai yra nepa 
tenkinti paskutinio pusmečio Vo
kietijos ėjimais tarptautinėje po
litikoje, kad stiprinama jos įta
ka tarp užsienio valstybių, o 
ypač Europos Bendruomenės 
kraštuose. 

Pirmasis Lietuvos 
aukcionas 

Vilnius. Gruodžio 18 d. (Elta) 
— Lietuvos banke įvyko pir
masis valiutos aukcionas. 
Pirkėjams buvo pasiūlyta per 
33,000 JAV dolerių, beveik 
223,000 Vokietijos markių ir 
2500 Švedijos kronų. Norinčių 
parduoti valiutą buvo dvigubai 
daugiau, negu norinčių pirkti. 

Pradinė dolerio kaina svyravo 
nuo 100 iki 140 rublių. Tiesa, 
vėliau buvo nusileista iki 130. 
Per pirmąjį turą parduoti visi 
doleriai už 101-132 rublius. Di
džiausia suma — 20 tūkstančių 
buvo įsigyta pigiausiai — po 101 
rublį už dolerį. 

22,000 Vokietijos markių 
parduota po 82 rublius (pradinė 
kaina buvo 59), ir 120,000 
markių nupirkta po 80,5 rublio 
(pradinė kaina — 85). 796 
markės, kurių pradinė kaina 
buvo pasiūlyta 82 rubliai, 
nebuvo nupirktos nei per 
pirmąjį, nei per antrąjį turą. 
2.500 Švedijos kronų realizuota 
minimalia kaina — po 20,5 
rublio (pradinė kaina buvo 20). 

KALENDORIUS 
Sausio 8 d.: Apolinaras, Gin

tė, Nemira, Teofilis. Vilintas. 
Sausio 9 d.: Julijonas, Algis, 

Gabija, Bazilė, Marcijona. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18, liedžiasi 4:36. 
Temperatūra dieną 401., nak

tį 35 1. 
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STAIGMENA PAS 
„VERPSTES"! 

1991 metus „Kernavės" tun
to „Verpsčių" būrelis baigė 
linksma kalėdine sueiga gruo
džio 9 d. pas sesę Nijolę. Tradi
cinei dainai nuskambėjus, seses 
verpstės „nusiskynė" po „kalė-
dinuką" nuo ankstyvos eglutės, 
pasidžiaugė, kad būrelio pirkta 
ir Lietuvos skautėms skirta 
palapinė adresatą pasiekė dar 
stovyklavimo metu ir kad gera
sis Kalėdų darbelis, auka Skau-
tybės fondui, jau perduota. 

Kaip paprastai, buvo pasvei
kintos vardadienius gruodžio 
mėnesį švenčiančios verpstės. 
Deja, šį kartą tokių buvo tik 
viena, todėl sesė Nijolė kvietė 
seses nenusiminti: „Ilgiausių 
metų" jos galėsiančios sugiedoti 
dar vienai netikėtai solenizan-
tei, kuri ir pati nežinanti šios 
svarbios progos! Paslapties 
sudomintos, verpstės smarkiai 
nerimavo, o sesė Nijolė tyčia 
vilkino jos atskleidimą. 

Pagaliau! Maloniausia visų 
metų staigmena „Verpstėms" ir 
visam „Kernavės" tuntui: sesė 
Halina Plaušinaitienė apdo
vanota Geležinio Vilko ordinu! 
Valiavimai, sveikinimai, „Il
giausių metų" aidai! Visos sesės 
buvo maloniai nustebintos, 
tačiau labiausiai — pati sesė 
Halina, nauja „Kernavės" tun
to Geležinio Vilko Dama. Visos 
kernavietės džiaugiasi, kad se
sės Halinos skautiškas gyve
nimas ir ilgametė skautiška 

veikla buvo tinkamai įvertinta 
ir atžymėta aukščiausiu LSS 
žymeniu. 

„Verpsčių" sueigoje dalyvavo 
ir tunto kapelionas, v.s. J. Vaiš-
nys, S. J., ir v.s. Irena Kerelienė, 
todėl sesės turėjo puikią progą 
pasidžiaugti dviem Geležinio 
Vilko Damom ir vienu Geležinio 
Vilko Kavalierium! O trečioji 
Geležinio Vilko Dama — v.s. O. 
Siliūnienė-Mamunėlė, „Verps
čių" sueigose visada „daly
vauja" savo mielais laiškais. 

Malonios staigmenos nudžiu
gintos, verpstės rinkosi prie 
gausiais suneštiniais Kūčių val
giais apkrauto stalo, ant kurio 
jau degė žvakės tradicinėje 
„Kernavės" žvakidėje. Po kalė
dinės kapeliono maldos ir bū
relio vadovės linkėjimų, sesės 
pasidalino plotkele ir vaišinosi. 

Su kapelionu v.s. Vaišniu 
gyvai padiskutavusios dabar
tiniais politiniais-religiniais 
Lietuvos klausimais, pagie
dojusios kalėdines giesmes, 
„Verps tės" skirstėsi su 
linkėjimu viena kitai: 

„Žibėk, žėrėk tu, skautiška 
ugnele, 

Daug metų šildanti mums 
širdis ir rankas, 

Ir šviesk toliau, ir rodyk tiesu 
kelia 

I Dievą. Artimą, į Lietuvos 
lankas..."' 
Verpstė 

NUTARTA STOVYKLOS 
DATA 

Chicagos skautų ir skaučių 
tuntų vadovybė vėliausiame 
savo posėdyje aptarė ateinan
čios vasaros stovyklos reikalus. 
Stovykla Rako stovyklavietėje 
vyks savaitei po Tautinių šokių 
šventės praslinkus — liepos 
11-25 dienomis. Visi prašomi iš 
anksto pasižymėti šią datą savo 
kalendoriuose, kad atitinkamai 
galėtumėte planuoti šeimų atos
togas. 

DALYVAUKIM 
„SIETUVOS" SUEIGOJE 

„Sietuvos" — skautininkių ir 
vyr. skaučių sueiga šaukiama 
penktadienį, sausio 17 d., 7:30 
vai. vakaro Lietuvių centre. 
Lemonte. Visos Chicagos prie 
miesčių skautininkės ir vyr. 
skautės kviečiamos dalyvauti. 
Sueigos metu bus rodomi video 
filmai iš v.s. fil. Vytenio Stat
kaus 1991 m. kelionė? Lietu 
voje 

Akademinio skau tų sąjūdžio Los A .reles s k y r i a u s n a r i a i met inėje šventėje. 

ASS LOS ANGELES SKYRIAUS 
METINĖ ŠVENTĖ 

Metinė Akademinio Skautų 
sąjūdžio Los Angeles skyriaus 
šventė įvyko sekmadienį, spalio 
13 d., Brookside Country Club 
salėje, Pasadena, California. 

10:30 vai. ryto, dalyvavome su 
vėliavomis šv. Mišiose Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
12 vai. įvyko iškilminga sueiga. 
ASS pirmininkė Birutė Viskan
tienė supažindino su naujai 
išrinktomis Los Angeles skyrių 
valdybomis: ASD - - Vida Čeka
nauskaitė, pirmininkė: Korp! 
Vytis — Linas Venckus, pirmi
ninkas; FSS — fil dr. Leopoldas 
Trečiokas — pirmininkas. 

Sekė pasižadėjimai. Kan

didatės Zita Cernecka i tė 
Rahbar, Mranda Frankėnaitė, 
Teresytė G edraitytė, Undinė 
Mulokaitė, Tara Barauskaitė, 
Tina Petrikytė, Lidija Tom-
pauskaitė ir Laima Zemaitai-
tytė buvo pakeltos į tikrąsias 
nares ir jun orai Jonas Baipšys, 
Andrius Kudirka, Tomas Peto-
kas, Mikas Petrušis ir Monte 
Variakojis tapo Korp! Vytis sen
jorais. ASS pirmininkė padėkojo 
ASD kand^ačių globėjai fil. 
Rimai Ba'p-ienei ir junjorų 
tėvūnui fil. V .̂idotui Baipšiui už 
kruopštų darbą kandidatų pa
ruošime. Fil. Milda Mikėnienė 
tarė sveikinimo žodį nau-

Fil. Eugenijus Vilkas šypsosi įteikęs fil. dr. Algiui Avižieniui Vydūno tondo 
žymenį. Dr. Avižienis savo premiją paskyrė s k n u t a m s Lietuvoje. 

n SIETUVA" MINĖJO METINES 

Sveik inam sese Haliną, apdovanotą Geležinio Vilko ordinu. Iš k. — vs. Joana 

K r u t u l i e n ė , vs Hal ina P l a u š i n a i t i e n ė ir vs Nijolė Užubal ienė . 
Nuot r A. M a r t i e n ė s 

IŠVYKO Į LIETUVĄ 

Stefa Gedgaudienė, buvusi 
LSS Vyriausia skautininke, 
sausio 8 d. išvyko į Lietuvą il
gesniam laikui. Sesei Stefai 
linkima malonių ir darbingų 
dienų tėvynėje. Lauksime ir 
žinių apie tenykščią skautišką 
veiklą. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chlcagoje 

Sausio 26 d. Chicagos jūrų 
skautų,-čių metinė iškilminga 
Klaipėdos dienos sueiga 11 vai. 
ryto Lietuvių centre, Lemonte. 

Kovo 1 d. - Chicagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

SUVAŽIAVIMAI 
Gegužės 23-25 d. - Skauti 

ninku,-ių ir židiniečių suva
žiavimas Dainavoje. Ruošia 
LSB, LSS skautininkų skyrių 
vedėjai ir židit iečių skyriaus 
vedėja. 

Gražu stebėti kaip „Sietuva" 
auga ir klesti, fįuo mažos idėjos 
iki tvirtos, energingos drau
govės. Sietuvietės net vasarą 
neatostogavo. Iškylavome, suei-
gavome, dainavome i r dar nepa
vargome. Vasarą buvo dvi iš
kylos: viena pas skautininkus 
Jolandą ir Alfonsą Kerelius jų 
vasarvietėje Michiana Shores, 
Michigane. Iškylos metu ps. 
Birutė Sasnauskienė davė skau
tininkės įžodį. Antroji iškyla 
buvo pas skautininkus Kunst-
manus. Šios ; ' ' ,}r ; — sueigos 
metu dair planavome, 
vaišinomės u net šokome. 

Pirmoji rudens sueiga įvyko 
rugsėjo mėnesį ps- Ritos Fabi-
jonienės namuose. Sią sueigą 
pravedė draupini ..es pavaduo
toja s. Giedrė Penčylienė. Sesė 
Irena Šerelienė savo maldoje 
prisiminė draugininke s. 
Jolandą Kerelienė ir jos dukrą 
sesę dr. Viliją, tuo metu 
viešėjusias Lietuvoje. Sueigos 

Gegužės 23-25 d. Vyr. 
skaučių, skautų vyčių, gintarių 
ir jūros budžių suvažiavi
mas Dainavoje. 

STOVYKLOS 

Liepos 11-25 d. — Chicagos 
skautų,-čių stovykla Rako 
stovyklavietėje, Custer. 
Michigan. 

Liepos 24 - rugpjūčio 1 d. -
Europos skautų ir skaučių sto 
vykia „Sodyboje**. Anglijoje. 

Rugpjūčio 1 -15 d. - Kana 
dos rajono skautu.Čių stovykla 
..Romuvoje". 

metu se^ė Svajonė perskaitė se
sių Jolandos ir Vilijos laišką, 
skirtą visoms draugovės se
sėms. Aptarusios einamuosius 
reikalus, išgirdome šios sueigos 
prelegentą LSS Tarybos pirmi
ninką v.s. Sigitą Miknaitį. ki is 
papasakojo savo įspūdžius iš 
Lietuvon 

Spali n mėnesio sueiga vyko 
pas j.s. Birutę Vindašienę. Suei
ga buvo -abai smagi. Sesė Jolan
dą ir se<^ Vilija labai įdomiai 
papasakojo savo įspūdžius iš 
Lietuve-

Lapkričio mėi ;sic sueiga 
vyko pas sesę Alę Namikienę. 
Šios sueigos metu sesė Alė 
Karaliūnienė davė vyresnės 
skautė^ įžodį. Tai skautė, kuri 
užauginusi skautišką šeimą, 
pagaliau tapo vyresne skaute. 

Gruod? o 1 d. įvyko „Sietu 
vos" vienerių metų veiklos 
sukakti's minėjimas .šventė. 
Šventė įvyko Lietuvių centre, 

Lpninnto R/>*iii aoloįe Svenip 
pradėjo draugovės draugininke 

jiesiems nariams. Sueiga buvo 
užbaigta tradiciniais visų 
sveikinimais. 

Tolimesnę programos dalį 
pravedė fil. Alma Vilkaitė-Stoč-
kienė. Buvo pranešta, kad fil. 
dr. Algirdui Avižieniui Illinois 
universitetas, jo Alma Mater, 
suteikė Distinguished Alumnus 
Award, už pasiekimus techniš
kame darbe. 

Po gardžių pietų vyko Jau
nimo simpoziumas tema: 

„Įspūdžiai lankantis Lietuvoje". 
Dalyvavo Undinė Mulokaitė, 
Rima Mulokaitė, Auris Jarašū-
nas, Romas Jarašūnas, Andrius 
Kudirka, Paulius Kudirka ir 
Tomas Viskanta. Moderavo t.n. 
Tina Petrušytė, Jaunimas, 
Lietuvoje lankęs lietuvių kalbos 
kursus 1991 metų vasarą, 
pasidalino su šventės dalyviais 

s. Jolandą Kerelienė, kurios ini
ciatyva ši draugovė buvo 
įsteigta 1990 m. gruodžio 
mėnesį. Sesė Jolandą pakvietė 
sesę Ireną Šerelienę vadovauti 
tolimesnei popietės eigai. Sesė 
Irena apibūdino visus „Sie
tuvos" nuveiktus darbus. Pro
gramą atliko „Sietuvos" drau
govės sesės, kurių dabar yra net 
33. Sesės visus svečius pradžiu
gino Ritos Fabijonienės puikiai 
parašytais kupletais. „Sietuvą" 
sveikino LS Brolijosvyriausias 
skautininkas v.s. Gedimims 
Deveikis ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio vadijos pirmininkas v.s. 
Edmundas Korzonas. Raštu 
sveikino LSS Seserijos Vyriau
sia Skautininke s. Birutė Banai
tienė. Meninę programą atliko 
muz. Vytautas Šiškauskas iš 
Lietuvos ir jo sesutė Virginija 
Kliknienė. Srr^?u buvo pjaus
tyti ir gardžiu eis „Sietuvos" 
gimtadienio tortu. 

Minėjimas praėjo labai gera ir 
šventiška nuotaika. 

Savo veiklos pirmųjų metų ei
goje „Sietuva" globojo LSS 
Tarybos suvažiavimą, vykusį 
1991 m. spalio mėn. Lietuvių 
centre, Lemonte. Buvo girdimi 
puikūs šio gerojo darbelio įver
tinimo atgarsiai. Ilgiausių metų 
„Sietuvai"! Linkime dar augti 
ir klestėti, o jos vadijai ir sesėms 
sėkmės,dirbant Dievo, Tėvynės 
ir artimo gerovei. Sių metų 
gerąjį darbelį sietuvietės pra
dėjo įsijungdamos į senelių šal
pą Lietuvoje. 
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Svajonė Kerelytė 

savo įspūdžiais. Ypač įdomūs 
buvo, jų patyrimai, išgyventi 
rugpjūčio mėnesį Sovietų 
Sąjungoje vykusio nepasise
kusio perversmo laikotarpiu. 
Šventę užbaigėme „Lietuva 
brangi" ir tradicine „Ateina 
naktis". 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D . S.Cj 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
!R ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms| 

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

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Roz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B . G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Pirmo 3 v p p - 7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa Ketvd 1-3 v p p . penkto 

ir šeštd 9 v r -12 vpp 

6132 S. Kadžio Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-444^ 

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 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5760 Archar Ava. 

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

• - " ' i 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai paga' 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. Kadžio Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm., antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 
CESAR J. HERRERA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
. Valandos pagal susitarimą 
Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla Chicago, III. 
Tol. (1-312)925-2670 

1135 Dundea Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79tn Ave.. Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kablnato Ir buto: (708)652-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyros treč šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Sutto 324 Ir 

5635 8. Pulaski Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava. . Justlca, IL 
Tol. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

ASS J . 
nar ia i 
Ratnčv. 

reles st-> r i aus metinėje šventėje j senjorus pakeltieji Korp! Vytis 
n d r i u s Kud i rka , Mon te Variakojis, Tomas Petokas ir J o n a s 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS iR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S. Robertą Rd., Hickory HMs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palot Vision Contar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III. Ketv. vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straot 

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

Kablnato tol. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archar Ava. (prie Aust m) 

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

ARAS 2LIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartton Madleal Cantar-

NaporvHle C i m p u i 
1020 E. Ogdon Ava., Santa 310, 

Napa'vlIU IL 60583 
Tol. 1-708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Stroot 
Vai otrm . antr.. ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ką spaudai 

ŽADA ATEITIS? 
Bėga metai, kaip vanduo 

sraunioje upėje, negailestingai 
nusineša draugus, artimuosius. 
Čia pat auga naujoji karta, kar
tais pradžiugindama, kartais 
nuliūdindama savo pažiūromis, 
atsinešimu j savo kilmės kraš
tą. Mes, senieji išvietintieji, 
džiaugiamės atgimusia Lietu
vos laisve, jos kultūrinėmis pro 
švaistėmis, knyga ir laikraščiu, 
bet išeivijos rūpestis paskutiniu 
metu atsisuka ypač į spaudos 
ateitį. Vis dar manėme, kad tai 
mūsų pačių kaltė, nesugebėjus 
išauginti laikraščiu besidomin
tį jaunimą, kad besirūpindami 
jų mokslais ir finansine ateitimi 
kažkaip apleidome spaudos 
sritį. Pasirodo, kad gal tai ne 
tiek mūsų kaltė, kaip smarkiai 
besikeičiantis pasaulis, nes 
dabar ir amerikiečių spaudoje 
pasirodė baugūs spėliojimai 
apie savo spaudos ateitį, vienam 
po kito užsidarant neseniai dar 
tokiems dienraščiams didmies
čiuose ir mažesniuose telki
niuose. Ieškoma priežasčių. Pra
ėjo, sakoma, tie laikai, kai pilie 
tis ir iš ryto ir vakare tuoj sės
davo minkštasuolin kupinas 
smalsumo, kas naujo įvyko 
pasaulyje, o ypač jo kaimynys
tėje. Moterys tada daugiausia 
nedirbdavo, tai namie buvo 
pamėgusios laikraštį, kurį per
skaitydavo ramioje nuotaikoje 
prie kavos puodelio. Dabartinės 
moterys ga! da r dirsteii į tele
viziją prieš išbėgdamos į darbą, 
o jaunimą-; vis dauginu prilimpa 
prie televizijos. Tad kokia yra 
spaudos ateitis? — klausia susi
rūpinę leidėjai, nes čia spauda 
yra ne tiek informacijos, kiek 
biznio reikalas. 

Atsirado nauja technologija, ir 
laikraščiai, norėdami išlaikyti 
skaitytojo susidomėjimą, darosi 
vis panašesn i j televiziją. 
Mažėjant prenumeratorių skai
čiui, leidėjas vis daugiau pri
klauso nuo reikiamu pirkėjų, jie 
nulemia ir laikraščio išvaizdą ir 
kas jam yra paskutinė naujiena. 
O tai dažniausia yra kriminali
niai nusikaltimai visoje savo di
dybėje. 

Tačiau trumpos naujienos 
tėra tik spaudos paviršius ir jos 
teisėtai priklauso televizijai. 
Spaudos užduotis turi būti kur 
kas komplikuotesnė, tai pra
plėsti tu trumpų antraščių pra 
nešimus, nagrinėti priežastin 
gumą, duoti minčių susimąsty
mui, nes skirtingos skaitytojų 
grupės domisi skirtingais daly
kais. Elektroninis raportavi-
mas, nors labai populiarus, nėra 
pakankamas. J is suteikia skai
tytojui lengvatą viską greitai 
sužinoti, nors nebūtinai supras
ti, neieškant priežastingumo, 
nefilosofuojant. Amerikiečių 
žurnalizmo mokyklos taip ir mo
ko būsimą žurnalistą - paduoti 
faktus, nesigilinti j smulkme

nas, nedaryti išvadų. Tai ypač 
krinta akin iškeliaujant vete
ranams žurna l i s tams, kurie 
buvo linkę į gilesnį protavimą 
ir išvadų darymą. Jaunieji yra 
p a v i r š u t i n i š k e s n i . J a u n ą 
skaitytoją irgi domina t ik nau
jienos, videojuostos, ilgi straips
niai tik gaišina jų laiką. Rezul
tate — televizija laimi. 

Mūsų spauda, — dėkui redak
toriams! — dar nenuėjo taip toli. 
Naujausias žinias iš savo pasau
lio mes surandame jau pirmame 
puslapyje, o gilesni jų nagri
nėjimai a t r a n d a m i k i tuose 
puslapuose. Mes neužimame 
savo pus l ap ių k o k i ų nors 
žudynių smulkmenomis, nesu-
kepėlių nuotraukomis, nors kar
tais gal ir nėra taip įdomu 
matyti vis tuos pačius išrikiuo
tus veikėjų veidus. Tačiau ir 
mūsų spaudoje kažkaip t rūks ta 
to „aukso vidurio", ku r nesi
jaustų tokia visagalė vyriausio 
redaktoriaus galvosena. Tai 
jaučiasi tik tam t ikruose lei
diniuose, kurie, iškeliaujant 
vyresniesiems, vargu išsilaikys. 
Todėl didysis rūpestis ir tampa 
būtinybė spaudos, kur i t iktų 
kiekvienam savo taut i škumu 
besisielojančiam lietuviui, o ne 
tik vienaip galvojančiai grupei, 
nes nubyrant nuo tokios galvo
senos iš mūsų tarpo iškeliau
jantiems, kažin a r beužteks 
skaitytojų palaikyti tokį leidinį. 
Nors dar nesame visiški taip 
pasaulį užvaldančios „market 
economy" tarnai , bet kitų gal
vosenų pasekė ja i r e g i m a i 
mažėja. Todėl ypač gerbtini 
tokie mūsų leidinių redaktoriai, 
kurie neužsidaro vienos pažiū
ros ribose, o leidžia pasisakyti ir 
skirtingos galvosenos žurnalis
tui. Neišvengiamai sumažės 
laikraščių kiekis, keli žurnalai 
jau keliasi į Lietuvą, kur po 
piniginės reformos jų išsi
laikymo galimybės irgi nėra 
labai šviesios. Padiskutuokime 
įvairias galimybes dar kur iam 
laikui išlaikyti taut iečiuose 
dėmesį savai spaudai. Taigi 
kaip su žurnalais čia? 

Aišku, ir čia tegalimi t ik spė
liojimai ir nuogąstavimai. Aki
račiai išliks populiarūs, nes 
juose rašo daug jaunesnės kar
tos gabių mąstytojų. Kai kurie 
kuriam laikui gal pereis į dvi
kalbį leidinį, kaip keli j au yra 
padarę. Žurnalas skaitytoją turi 
praturtinti, nes čia jau ne dienos 
žinių reikalas. J i s tur i turėt i 
veidą, kuris atlieptų skaitytojo 
galvoseną, o ne t ik pilstyti iš 
tuščio į kiaurą, a t l iekamas vie
tas užverčiant nuotraukomis. 
Lietuvoje eina puikūs meno ir 
mokslo Krantai, taigi dublika-
cijos nelabai reikalingos, o čia 
pas mus tą spragą užpildo Met
menys ir kiti. Tad kuriam laikui 
dar nereikia nuleisti rankų ir 
pulti į pesimizmą. 

RKV 

EUROPOS VYSKUPŲ 
SINODAS 

LAUKIA SUNKŪS DARBAI 

L. TULABA 

Tris savai tes t rukęs Europos 
vyskupų sinodas buvo baigtas 
gruodžio 14 d. iškilmingomis pa
maldomis Šv. Petro bazilikoje. 
Su popiežium koncelebravo visi 
vyskupai — sinodo dalyviai. 
Šventasis Tėvas Jonas Paul ius 
II savo pamoksle pasidžiaugė, 
kad, gr iuvus Berlyno sienai, dvi 
Europos — Rytų ir Vakarų — 
gali paga l iau bandyti a tkur t i 
bendrą namą ant krikščioniškų 
šv. Benedikto ir šventųjų Kirilo 
ir Metodijaus padėtų pamatų. 
Sinodo vedamasis motyvas buvo 
laisvė. Ją Dievas davė. Bet ji 
pareikalavo kankinių kraujo. 
Bažnyčia ieško žmogaus drauge 
su K r i s t u m i , k u r i s m u s 
i š la isv ina . Advento realybė 
tęsiasi ir lydi žmogų istorijos 
keliu. Siekėme suvokti , ką 
„bylojo Dvasia" Rytų ir Vakarų 
Bažnyčioms. Bažnyčios vienu
mas stovi a n t vyskupystės vie
numo „su Pet ru ir po Pe t ru" . 
Kaip šis v ienumas skaidrino 
Rytuose persekiojamų kančias, 
ta ip j i s gali st iprinti ganytojus 
ir t ikinčiuosius dabartiniuose 
bendruomenės sunkumuose. Šio
mis mint imis popiežius užbaigė 
sinodo darbus . 

Sinodo eigoje vyskupai pa
reiškė daug minčių: kri t ikos, 
siūlymų, nusiskundimų. Kai 
kurie pareiškimai buvo vienų 
prieštaraujantys kitiems. Vieni 
kalbėjo apie išorinę Bažnyčios 
san tvarką ir veiklą, liesdami 
daugiau socialinę pusę, daugiau 
žmogų, o ne Dievą, daugiau 
laikinybę, o ne amžinybę. Kiti , 
priešingai , daugiau reikalavo 
atsigręžti į Dievą. Pragos arki
vyskupas pareiškė: „Komunis
t a i m u m s a tėmė viską, bet 
nepajėgė at imti Dievo. Dievas 
buvo m u m s viskas. Ir Dievas 
išvedė m u s į laimėjimą. Taigi 
nekalbėkime tiek apie santvar
ką, ne s i s i e l ok ime t iek dėl 
medžiaginių trūkumų, kuriuose 
esame,o ats iverkime plačiau į 
Dievą!" Šis pareiškimas ka i ku
riuos Vakarų Europos vyskupus 
nustebino. Bet t a i buvo Šv. 
Dvasios žodis Bažnyčiai. 

Kaip žinoma, Maskvos pa
t r i a rcha tas oficialiai a ts isakė 
d a l y v a u t i s i n o d e p r o t e s t o 
ženklan dėl Šv. Sosto rėmimo 
Rytų apeigų katal ikų, vadina
mų unitų. Konstantinopolio pa
t r i a rchas a ts iuntė savo atstovą 
metropolitą Spyridion. Tačiau 
šis pasakė gana krit išką kalbą. 
Pareiškė ortodoksų nepasitenki
nimą dėl uni tų ir dėl t a r i amo 
prozelitizmo, kurį vykdą kata
likai. I r kiti nekatal ikai sinodo 

dalyviai atstovaują anglikonų, 
liuteronų ir reformatų konfe
sijoms pasisakė prieš prozeli
tizmą, pabrėždami, kad tai esan
t i kliūtis ekumenizmui. I šiuos 
kritiškus ki tų konfesijų pasisa
kymus iš katalikų pusės nebuvo 
reaguota. Priešingai, aiškūs 
kitų pasisakymai buvo priimti 
kaip pozityvus ženklas ir buvo 
net teigiama, jog po sinodo eku
menizmas išeina sustiprėjęs. 
Nežinia, a r kai kurių sinodo 
dalyvių optimizmui galima 
tikėti. 

Maskvos patriarchatui leng
vai būtų galima atsakyti, kad 
unitai reikalauja tik atgauti, 
kas buvo jų, ir ką patriarchato 
pritarimu Kremlius buvo atė
męs iš Rytų apeigų katalikų. 

Dėl prozelitizmo, apie ką 
metropolitas Kirilas šiomis 
dienomis savo pasikalbėjime su 
italų dienraščio „Avvenire" ko
respondentu plačiai, ne piktai, 
bet kritiškai pasisakė, nesunku 
yra atsakyti: katalikai nieko 
neverčia tapt i kataliku, bet 
negali nepriimti, jei kas prašosi 
priimamas j katalikų Bažnyčią. 
Komunizmas nukrikščionino 
Sovietų Sąjungą, o Maskvos pa
triarchatas bendradarbiavo su 
Kremliumi, kuo daugelis tikin
čiųjų piktinosi; todėl, jei dabar 
nukrikščionintieji rusai beveli
ja tapti katalikais, o ne orto
doksais, negi katalikų Bažnyčia 
juos turėtų atstumti. 

Sinodas pabrėžė, jog ekume
nizmas yra puoselėtinas, bet ant 
tikro tikėjimo tiesos pagrindo. 
Sinodas po gyvų diskusijų savo 
darbus baigė plačiu pareiškimu. 
Po t rumpo įvado p i rmame 
punk te t rumpai n u s a k o m a 
p a s k u t i n i ų po komunizmo 
griuvimo įvykiu eiga, kuri sie
jas i su dvasiniu žmogaus 
gyvenimu. Pabrėžiama krikščio
niška Europos kultūros kilmė. 
I še inan t iš k r ikšč ion i škos 
Europos kultūros kilmės, reikia 
siekti Europą grąžinti Kristui. 

Antrame skyriuje nurodomi 
keliai, būdai bei priemonės kaip 
reevangel izuot i Europą. 
Pabrėžiama reikalas tamprios 
vienybės tarp tikinčiųjų ir 
vyskupų, tarp vyskupų ir Šv. 
Sosto. 

Trečiame skyriuje kalbama 
apie vienybės siekimą su kitų 
konfesijų krikščionimis. Pabrė
žiama reikalas palaikyti san
tykius ir kalbėtis su žydais, o 
taip pat ir su visais kitais, kurie 
turi tikėjimą į Dievą. 

Ketvirtame ir paskutiniame 
skyriuje kalbama, ką ir kaip 

Stovime prieš 1992 metų veik
los bandymus. Jų bus daug ir 
prasmingų, išeivijos lietuviams 
būtinų atlikti darbų. 

Ku l tū r inės , v i suomeninės 
veiklos darbų naštą an t savo 
pečių ima Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Lietuvių Bend
ruomenių kraštų valdybos, apy
linkės, įvairios specialiems rei
kalams sudarytos LB tarybos. Ir 
šiais metais vienas iš svarbiau
siųjų išeivijos lietuvių rūpesčių 
lieka lituanistinis švietimas, 
auk l ė j imas , l i t u a n i s t i n i ų 
mokyklų išlaikymas. LB XIII 
taryboje Švietimo tarybai antrą 
terminą liko vadovauti darbšti, 
sumani, energinga pirmininkė 
Regina Kučienė. 

Savo pirmoje kadencijoje rū
pestingai rūpinosi lituanistiniu 
švietimu, įstengė išlaikyti litu
anistinių mokyklų ir mokinių 
nemažėjantį skaičių. Išvystė 
glaudų ryšį ir su Lietuvos 
nepr iklausomos respubl ikos 
Švietimo ir kul tūros minis
terija, pasikeitė vertingomis 
informacijomis, tuo pačiu net 
telkiama ir Lietuvos vaiku
čiams pagalba. Lituanistiniu 
švietimu ir šiais meta is LB 
turės visapusiškai rūpintis, o 
Lietuvių Fondui tenka palinkėti 
sėkmingos veiklos ir tuo pačiu 
stipriai remti l i tuanistinį švie
timą. Tai vienas ilgalaikis ir pa
grindinis išeivijos rūpestis . 

Šie metai bus labai svarbūs ir 

Bažnyčia turi daryti siekdama 
atkur t i Europą. Čia paliečiami 
socialiniai, teisiniai ir politiniai 
klausimai, kur ių centre stovi 
žmogus, Dievo vaikas. Visuose 
šiuose reikaluose atskirų kraštų 
vyskupai savo veikloje turi 
palaikyti tamprų ryšį su Šv. 
Sostu ir paisyti jo direktyvų. Su
vienytoji ir iš naujo atsikūrusi 
krikščioniška Europa tur i at
siverti į visą žmoniją ir nešti 
visokeriopą — ekonominę ir 
dvasinę — pagalbą t iems, kurie 
yra reikalingi pagalbos. 

Pabaigoje cituojama Apaštalų 
Darbų knygos nusakymas apie 
šv. Pauliaus antrą apaštališką 
kelionę, skelbiant Kr i s taus 
Evangeliją Makedonijoje, Atė
nuose ir Korinte (15,36-18,22). 
šv . Pauliaus pavyzdys kviečia 
visus į reevangelizacijos darbą. 
Daugelis nelaimingųjų ir ken
čiančiųjų šaukiasi išganymo 
paguodos žodžio ir t a r i a 
Makedonijos tikinčiųjų žodžiais: 
„Ateik pas mus ir paguosk 
mus!" Užbaigiama malda į 
Išganytojo Motiną, kad vestų 
mus prie Kristaus ir į pilną 
krikščionių vienybę. 

JURGIS JANUŠAITIS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei. PLB kas ketveri metai 
renkasi į seimą, kur sprendžia
mos labai svarbios lietuviško
sios išeivijos problemos. Toks 
seimas įvyko prieš ketverius 
metus Toronte, Kanadoje, kur 
PLB pirmininku seimas išrinko 
darbštų, energingą dr. Vytautą 
Bieliauską. Kaip PLB pirmi
n inkui ir va ldybai sekės i , 
nuvokiame iš aprašymų spau
doje. P i rmin inko žadėta ir 
siekta su Vliku vienybė neiš
sipildė, kol pagaliau Vlikas savo 
politinę Lietuvą vaduojančią 
misiją baigė. Dabar PLB ir kraš
tų valdybų veiklos sritys — lais
vinti L ie tuvą iš p a g r i n d ų 
pakito. Tuo nebeteks rūpintis ir 
ginčų ta rp veiksnių vesti, o kib
ti į tiesioginius lietuvybės išlai
kymo darbus išeivijoje. 

PLB seimas — labai svarbus 
įvykis š iais meta is ir bus 
birželio pabaigoje prieš pat Tau
tinių šokių šventę. Dar nedaug 
kalbama apie įvyksiantį PLB 
seimą, bet kad seimą ruoš pri
tyrę v i suomenin inka i , geri 
uolūs bendruomenininkai ir pa
ruoš seimui svarstyti šių dienų 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių 
rūpesčius atspindinčią progra
mą. 

Be abejo, PLB seime bus įžval
giai aptar ta dabartinė nepri
klausomos Lietuvos padėtis, 
ryšiai su Lietuva, išeivijos užda
viniai, sąlygoms pakitus. 

Tiesa, spaudoje teko skaityti 
siūlymų, kad PLB persiorga
nizuotų, kad 'os veikla nebe-
veiksminga, kad seimą reikėtų 
šaukti Vilniuje ir t.t. Tokios 
užuominos nieko gero nežada. 
Atsimintina, kad PLB apima 
laisvojo pasaul io k raš tuose 
gyvenančius lietuvius, koor
dinuoja veiklą, teikia, kiek iš
tekliai leidžia, kitų k raš tų 
Bendruomenėms pagalbą. Išei
vija lieka, ji bus reikalinga dar 
daugelį metų, tad jai ir pagalba 
bus reikalinga. 

Vilniuje šaukti seimą bent tuo 
tarpu nerealu, nes PLB seimas 
spręs didelę dalį labai svarbių 
išeivijos gyvenimą liečiančių 
klausimų. Gal ateityje toks 
seimas ir svečiuosis Vilniuje. 
Dabar laikas pradėti ruoštis 
PLB seimui, išrinkti atstovus, 
suplanuoti seimo gerą darbo
tvarkę. Linkėtina, kad šis labai 
svarbus šių metų vykis praeitu 
sėkmingai. 

Labai didelis, labai svarbus ir 
labai reikšmingas kul tūrinis 
įvykis bus liepos 5 d. Chicagoje. 
Devintoji Tautinių šokių šventė. 

Prieš ketverius metus ji įvyko 
Kanados Hamiltone. Šiai Tau
tinių šokių šventei jau sparčiai 
ruošiamasi. Sudarytas plačios 
apimties komitetas su padais 
niais, jam vadovauja tvirto 
ryžto, uolus visuomenininka-
dr. Petras Kisielius, turįs didelę 
visuomeninės veiklos praktiką 
Į šventės ruošimo darbą, į komi
sijas į t raukta labai daug akty
vių žmonių, kurie rūpinasi 
atskiromis šventės programo
mis. 

Šventėn, kaip informuoja Bro
nius Juodelis, jau užsiregistravo 
apie 60 tautinių šokių vienetų. 
Tai jau sudaro apie 2000 šokėjų. 
Vyr. šventės meno vadovė Dalia 
Dzikienė tu r i plačią patiri} 
tautinių šokių srityje. J i pa
ruošė repertuarą, kurį visos tau
tinių šokių grupės kruopščiai 
ruošia, nes laiko beliko vos 
pusmetis. 

Tokiam renginiui suruošti 
reikia ir pinigų. Ir lėšų telkimo 
naštą prisiėmė Lietuvių fondo 
kūrėjas, aktyvus bendruomeni-
ninkas, buvęs pirmininkas dr. 
Antanas Razma, o jam talkins 
nemažas būrys. Vėl prašys pini
gų — nes jų reikia Reikia, jeigu 
n o r i m e išeivijos l ie tuvių 
gyven ime parodyt i gyvas
tingumą, rūpestį savo tautine 
kultūra, o ta ip pat ir mūsų jau
nimo auklėjimu. Juk tautinių 
šokių šventės paskatina bent 
porą tūkstančių jaunuolių jung
tis dideliam darbui. Jaunimas 
t a u t i n i u s šokius mėgs ta , 
grupėse savitarpyje bendrauja, 
gyvena tuo metu. o tuo pačiu 
lašelis lietuviškos veiklos ir jų 
širdin įlaša. Tautinių šokių 
šventės yra būtinos, nes jos aki
vaizdžiai parodo, kad išeivija 
irgi išliko nenudžiūvusi tautos 
medžio šaka. 

Kai aimanuosime dėl aukų. 
gerai pamąstykime, o kas mums 
padės. Vėl spustelės pensininkų 
pečius, jiems garbė už didžiąsias 
aukas ir ištvermę. Bet surasime 
jaunąją ir viduriniąja kartą, 
gerai įsikūrusią, gerai uždir
bančią ir išprašysime iš jų 
didesnę duoklę. Tai būtų jų tė
veliams didysis atpildas už 
rūpestį juos auginant. į mokslus 
leidžiant ir už viltį, kad jų 
va ika i ir vaikaičiai visada 
prisimins ir padės lietuviškajai 
išeivijai. 

Šie metai bus labai sunkūs 
Lietuvių Bendruomenei. Bus 
sunkūs ir JAV LB krašto val
dybai, kuri turi visu svoriu 
jungtis į pagalbą Tautinių šokių 
šventės komitetui. Bet su nau
ju ryžtu ir gera širdimi visi 
eisime į darbą. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
A N D R I U S NORIMAS 
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Česlovas Stankevičius, Lietuvos Aukščiausiosios tarybos vicepirmininkas, ir 
Sigita Lipovienė po pranešimo Jaunimo centre Chicagoje. 

Nuotr. I. Tijūnėlienės 

V"sk tik iš meilės, bet žiūrėk, 
k;*(' mylėtum t:> kuris to vertas. 

H Penn 

Skruzdės namuose rasa yra 
potvynis. 

Persų patarlė. 

— Deja, j au ne... Turi su tuo faktu sutikti, nors tau 
būtų ir labiausia skaudu.. . 

— Vadinasi , aš jau nebetur iu dukters! 
— Žinoma, ji pasiliks tavo duktė, tik abiejų jūsų 

pareigos viena ant ra i pasikeitė. J i pati privalo dabar 
rūpintis savo gyvenimu ir laime. Tik negerai, kad judvi 
tokiomis aplinkybėmis atsiskyrėte.. . 

— Aš gailiuosi nesusivaldžiusi... Todėl ir noriu 
dabar ją surasti ir pasakyti jai... Bet ji manę? turėjo 
a ts iklaust i , su mr nm pasi tar t i ! Pasakė man, kai 
viskas j a u post factum! Henry jau nupirko jai žiedą 
ir apyrankę. . . 

— Nenusimink, Birute.. . Pamatysi, kad viskas 
baigsis gerai. Mes gi telefonu šios problemos neišspręs
ime. Norėjau tavęs tik klausti vieno dalyko, bet matau, 
kad ta i ne laiku... 

— O kas yra? 
— Dėl tos paskolos, kur ios vakar prašei... 

Kalbėjausi su Voriūnu, tai jis gieda tą pačią giesmelę... 
kad ga lė tum pas mus dirbti... 

— Ar tai jo sąlyga? 
— Ne, j is sąlygos nestatė , nes sakiau jam, jog 

skolinu ne tau.. . Bet jis t ave prisiminė ir pra- ' . kad 
tave įkalbėčiau... 

— Jokie įkalbinėjimai negelbės! Juk tu žinai... 
— Lygiai taip ir aš j am sakiau. Bet jaučiu, kad dėl 

to jis vi lkins skolinimą, kol pasižadėsi pas mu- dirbti. 

— Ne! Net ir nuosavą užeigą turėdama netarnau
čiau girtuokliams! Taip jam ir pasakyk. Jis pataikė ne 
tuo adresu! 

— J is žadėjo man rytoj atnešti pinigus, bet bijau, 
kad spaus ir vėl prašys, kad tave įkalbėčiau... 

— Iš viso, Albertai, čia bergždžias kalbėjimas! Tavo 
dėta aš jam atkirsčiau, kad nesikištų į ne savo reikalus! 
Mane labai įžeidžia toks siūlymas ir tos skolinimo 
sąlygos. O tavo neenergingumas irgi.. Jeigu jis tau 
nepaskolins, tai man jo pinigų nereikia! 

Pakeltas Birutės balsas nutraukiamas ragelio pa
dėjimu. Tai lyg žaibas trenkia Alberto ausį. Jos žodžiai 
tebeskamba ir jis junta, kad labai nevykusiai patarpi
ninkavo Voriūnui. Tačiau jis tuo net džiaugiasi. J am 
gaila Birutės ir pikta, kad kaip tik reikiamu momen
tu jis jai negali pagelbėti. 

„Na, jei Antanas nepaskolins, ta i teks kreiptis į 
bankelį. Juk iki šiol jokios skolos nebuvau užtraukęs. 
Netruksiu užsidirbti ir atiduoti skolą. Bet Birutei turiu 
būtinai padėti! Bet, štai, jodvi su Aušrele susipyko... 
Tai negerai... Čia aš jau visiškai niekuo nebegaliu pa 
dėti daugiau, kaip dabar patariau.. . Laikas parodys..:' 

Tuo tarpu pro duris jau žengia du pavakariniai 
klientai. Albertas stengiasi susikaupti savo darbui. 
Tarsi koks aktorius jis pakeičia veido išraišką. Nors 
dar sunkia širdimi ir pusiau sąmoningai atsiliepia į 
pasisveikinimą. Užeigos savininkas šypsodamasis atsi
traukia nuo telefono aparato ir užeina už baro. Pasi
taisydamas apie juosmenį baltos priejuostės surišimą 
mandagiai paklausia: 

- Ką jums galėčiau įpilti, ponai? 
„Dar liko skolos už Arūno kojos sutvarkymą ir už 

gydytojo patarnavimus. Gerai, kad dar sutiko laukti , 
o šiaip - iš kurgi gaučiau tiek lėšų? O. Dieve, kaip iš
bristi man iš tos skolos? Kad ir po mažą sumą moku. 

bet vis tiek ją nut raukiu nuo mūsų burnų... Gal par 
duoti ką nors? Bet ką? Gal tik vedybų žiedą... O. ne! 
Dabar, kai Stepas atsiliepęs, aš juo labiau jo niekad 
neįkeisiu, neparduosiu. Jis simbolis, nors taip trum
pos, bet mūsų meilės. Po to gal retkarčiais aš Stepo 
neapkęsdavau... Bet visumoj tai santuokos, šventosios 
Moterystės atminimas! O kito turto neturiu... Nejau 
atimsiu vaiko likusį jam vieną malonumą — televizija? 
Nors ji jam pragaištinga! Jis mato ten tik dvasią menki
nančius pavyzdžius, žudynes, šaudymus, muštynes ir 
vagystes... Nejau tik tuo žmonės pagrindžia savo vaikų 
lavybą? Beje! Ir aparatą juk ne aš pirkau, o Albertas. 
Arūno gimtai dienai, sukakus jam penkiolika metelių. 
Tai dovana.O dovaną iškeist. perduoti juk netinka. 

„Pas dėdę prašyt pinigų nenoriu, nes jis jau buvo 
davęs siuntiniui į Lietuvą. O Albertas dabar neturi. 
nors paskolintų gal iš kitų. O gal ir duotu, kaip jau 
jis ne kartą davė?.. Ak. geras jis žmogus! Dievaž, aš 
per vėlai jį sutikau.. . Jis nori mane vesti. Sako. jam 
esu vienintelė svajonė. . Bet... jau rebe dabar Kol 
nieko apie Stepą nežinojau, kol nežinia ir laikai dirbo 
užmaršties naudon. tol viltys Albertui vis kilo ir didėjo. 
Bet kai atsirado Stepas aš pamačiau, kad Albertas tarsi 
atlyžo... Ne toks jau užsispyręs dėl vedybų, net apie 
meilę man nebeužsimena... Gal kenčia0 O gal dar tikisi 
ko nors? Jis net minėjo, kad Stepui aš galėčiau parašyti, 
kad jo nebemyliu... Paklaust i , gal jis buvo kitą vedęs 
Bet siuntinį siunčiau jam neparašiusi visų minčių Tik 
suminėjau įdėtuosius daiktus, tik pasidžiaugiau, kad 
jis jau atsirado ir kad aš laisva... Kažin9 Nęįau laisva? 
Juk Albertui jaučiu jei ne didesni, tai bent jau tolygų 
meilės jausmą, tevaržomą gal sąmonėje priekaiš
taujamų minčių!... Dabar turėčiau pasirinkti — vieną 
arba kitą. 

<Bus daugiau1 



DRAUGAS, trečiadienis. 1992 m. sausio mė&. 8 d 50 METŲ VEDYBINĖS 
SUKAKTIES 

MINĖJIMAS VILNIUJE 

•Julija (Valaitytė) ir Vaidas Dzidolikai 

SVEIKINU NAUJĄ 
ŠEIMĄ 

„Mylėkit vienas kitą, kaip aš 
jus myliu — be sąlygų..." 

Tokius linkėjimus tarė Jonas 
R. Valaitis prieš metus laiko 
jauniesiems — savo dukrai Juli
jai ir Vaidui Dzidolikams. 

Pirmos vestuvių sukakties 
proga (kad dar daug jų būtų), 
sveikindama mūsų mieląją vyr. 
skaučių vadovę ps. Juliją ir jos 
vyrą Vaidą, noriu dar pasidalin
ti prisiminimu jų gražiosios 
šventės. 

Palaimintojo J. Matulaičio 
misijos bažnytėlė švietė meile ir 
pasiaukojimu, skambėjo ypatin
gos giesmės. Jaunuosius didžia
jai priesaikai palydėjo R. Gai-
žutytė-Papartienė, R. Polikai 
tytė, L. Stroputė. Z. Kuliešytė, 
C. Patzin-Juška, K. Žvinakytė, 
R. Butkus, T. Valaitis. A. Poli-
kaitis. J. Stankūnas. J Butkus, 
M. Polikaitis. 

„Žaros" orkestrui grojant, 
daugybė svečių r inkos i i 
Lietuvių centro salę. išsipuošu
sią kalėdiniu žėrėjimu. Ves
tuvių puotai vadovaujantis Juli
jos pusbrolis D. Polikaitis links
mai visus supažindino su jaunų
jų pulku ir pakvietė J.R. Valaitį 
tėvo žodžiui, kuris buvo labai 
specialus, nes jis paska i t ė 

maldą, kurią dažniausiai pats 
kartojas. 

Labai buvo gražios ir links 
mos vestuvės su nuoširdžia jau 
nųjų padėka, su Ilgiausiu metu 
tėvukui-seneliui Feliksui Valai 
čiui gimtadienio proga, su 
„sadute" ir „rezginėle". O kai 
stojo už muzikos instrumentu 
ilgą laiką Chicagos lietuvius 
l inksminę buvusio . .Aido" 
orkestro nariai - Polikaitis, 
Valaitis ir Strolios. atrodė, kad 
pakilo visa salė... 

Julija. Irenos ir Jono Valaičių 
dukra, turi du mokslo laipsnius 
iš Illinois u-to. yra gailestingoji 
seselė Northvvestern u to ligo 
ninėje. labai darbšti ir pavyz 
dingą skaučių vadovė. Vaidas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, 
mokosi - ruošiasi gyvenimui 
čia. Jo t ėvams , esan t iems 
Lietuvoje K. Gasienei ir K. 
Dzidolikui vestuvėse atstovavo 
jo krikšto tėvai M. Stankūnienė 
ir P. Dzidolikas. atvykęs iš 
Škotijos. 

Mielai sesei Julijai, nuolat 
pasiruošusiai daryti gera,ir jos 
gyvenimo palydovui Vaidui -
Ilgiausių metų! 

A. Namik ienė 

BOSTONO 2INIOS 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Lietuvos Kariuomenės 72-jų 
metų sukaktis So. Bostono Lietu
vių Piliečių klubo salėje buvo mi 
nima lapkričio 24 d.. 1:30 v. p.p 

Minėjimą rengė Lietuvos ka
r iuomenės karių veteranų 
sąjungos ..Ramovė" Bostono 
skyr ius . Administracinį 
minėjimo darbą atliko Martinas 
Dapkus Programai vadovavo 
Alto Bostono skyriaus pirm. Gin
taras Čepas. 

Pradėdamas minėjimą G. Če
pas priminė, kad švenčiami dve
ji Lietuvos kariuomenės — 1918 
ir 1991 metų atkūrimai. įnešus 
vėliavas, buvo pagerbtas dalyviu 
tarpe buvęs vienas iš 1918 m. 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų-sa 
vanoris Griežė Jurgelevičius. 
Po Šv. Petro parapijos klebono 
kun. A Kontauto palaiminimo, 
paskaitą skaityti buvo pakviestas 
Kauno Technologijos instituto 
profesorius Liudas Pranevičius, 
labiau primenąs poetą negu 
griežtųjų mokslų atstovą. Jo ir 
paskaita buvo poetinio pobūdžio. 

Koncertine minėjimo dalį atli
ko Lietuvos konservatorijos pro 
fesore Aldona Vilčinskaitė ir jos 
geriausia mokinė Asta Krikščiū 

naitė, akompanuojant bostonietei 
Daivai Matulionytei. Daini 
ninkės solo ir duetu puikiai atlik 
pasaulinio masto ir lietuviu 
kompozitorių 12 kurinių it 
vieną bisui. 

Programos atlikėjos, a i bu v 
apdovanoti gėlėmis ir padėka. 
Gėlės įteikimu buvo padėkota 

Viktoro ir Agos Kubilių 50 
metų vedybinė sukakt is buvo 
a t š v ę s t a n e p r i k l a u s o m o j e 
Lietuvoje, j iems a tvykus dieną 
po Nepriklausomybės pripaži
nimo. Tai yra Dievo malonė. Pa
brėžt ina, kad jų kelionė ir 
įvykiai joje yra jų vaikų — duk
ters Audronės ir jos vyro dr. 
Romo Misiūnų, sūnaus Uoginto 
Kubiliaus, dukters dr. Aušros ir 
jos vyro dr. Seymour Kellerman 
sukaktuv inė dovana. Aušra 
buvo nesenia i sugr įžus i iš 
Vilniaus pedagoginio instituto, 
kur 4 mėnesius dėstė anglų 
kalbą Kubilių vaikams kilo 
m i n t i s s u r u o š t i t ė v a m s 
staigmeną. 1991 m. rugsėjo 7 d. 
V i k t o r a s ir Aga Kubi l ia i , 
dukters Audronės ir sūnaus 
Uog in to lyd imi , n u v y k o į 
Vilnių, aplankė didelę dalį 
L ie tuvos K a u n ą , Mari
jampolę, kur pas imatė su inž. 
Kubiliaus seserimis ir broliais 
ir jų šeimomis. Taip pat Klaipė
dą. Palangą. Nidą, Tilžę, Pane
vėžį, Ukmergę, Druskininkus, 
Trakus ir kt. Didžiausias įspū
dis buvo Vilniuje. Šv. Mikalo
jaus bažnyčioje 1941 m. sausio 
mėn. jie buvo sutuokti a.a. kuni
go K. Tibiro Šiais metais šven
čiant jų 50 metų vedybinę 
s u k a k t į , j u o s p a l a i m i n o 
Vilniaus arkivyskupijos valdy
tojas vysk. J . Tunai t is toje 
pačioje Šv. Mikalojaus bažny
čioje 'dabar diecezinė kurija). 
Pabrėžtina, kad Šv. Mikalojaus 
bažnyčia yra viena iš seniausių 
ka ta l ikų bažnyčių Vilniuje, 
egzistavusi dar prieš oficialų 
Lietuvos krikštą 1387 metais. 
Šv. Mikalojaus bažnyčia buvo 
atidarą per visą okupacijos 
laikotarpį. 

Prieš pradėdamas iškilmingas 
Mišias, vyskupas Juozas Tunai
t is pakvietė Viktorą ir Agą 
Kubilius užimti vietą prie alto
riaus, o kitoje pusėje sėdėjo jų 
vaikai. Mišiose dalyvavo būrys 
giminių, Viktoro klasės kolegos, 
iškentėję Sibiro kančias , ir 
Kubilių vaikai, kur ie filmavo 
įdomesnes vietas. Iškilmingos 
Mišios buvo t i k r a s deimantas 
toje išimtinio grožio ir gilios tau
t inės p r a s m ė s ke l ionė je . 
Vyskupas J. Tunai t i s savo žo
dyje dž iaugės i ir sveikino 
jubil iatus, pabrėždamas Dievo 
gerumą jiems. Bažnyčioje grojo 
vargonai ir solo smuikas bei gie
dojo solistas. Ave Maria buvo 
pradėta smuiku, paskui prisi
jungė solistas. Per Šv. Komuniją 
abu instrumentai atliko „Agnus 
Dei". Vyskupas J. Tunait is 
surišo juosta jubil iatų rankas, 
kurios išsilaikė surištos 50 metų 
ir dabar buvo pala imintos . 

visiems darbu ir aukomis prisi
dėjusiems prie šio patriotinio 
renginio. 

Elena Vasyliūnienė 

Vyskupo dėmes.s porai buvo 
malonus ir atidus. 

Iškilmingas prvmimas buvo 
privačiame ręsto .me „Stikliai", 
kur dalyvavo Ku-ilių giminės ir 
jų draugai iš įvorių vietovių. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Viktoro Kubilia us laidos kole
ga. Viktoras Kubilius yra bai
gęs Karo mokyklą Lietuvoje. 
Inžinieriaus dip omą jis gavo 
Bostone, kur save profesijoje dir

bo 23 metus MTT ir C. S. Draper 
laboratorijose. 

Viktoro kolega iš Karo mo
kyklos laikų buvo išvežtas į 
Sibiro lagerius. J i s pasakė jau
dinančią kalbą: „Mes vargome 
Sibire, jūs vargote kur kitur, bet 
mes visi vargome".. . Tai buvo 
kalbėtojo pagrindiniai žodžiai. 

Susirinkusiųjų nuotaika buvo 
pakili ir nuoširdi. Frakuot i pa
davėjai sukosi kaip įmanydami 
tokioje mažai matytoje atmos
feroje, kur sueina žmonės buvę 
ir likę draugais po daugiau kaip 
50 metų. 

Buvo malonu ir įdomu visa tai 
matyti vaizdajuostėje ir girdėti 
iš tartus žodžius. 

E . V a s y l i ū n i e n ė 

Lietuvos karmomen»'s - i inej im*- Bostone Reles 
biama« L ie tuvos karu ior t " n<><; «nvan<rns kūrė jas (Jrieče 

Nuotr 

prisegi m u pag^r 
.Jurgelevičius. 
•Juozo Rentelio 

1992 
Šiais metais ; agalvok pirma apie kitus. 
Pasidžiauk šios žemės grožiu. 
P^ rašyk meik: laišką. Pasidalink savo gėrybėmis su kitais. 
Pradžiugink \ ika. Būk draugiškas svetimam. 
Dėkok Dievu už viską, ką turi, būtų tai maži ar dideli dalykai. 

Sutaikink be^inčyjančius. Švelniai atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk parrurštą draugą. 
Neįtarinėk! pasitikėk! 
Ištesėk, ką pažadėjai. Atrask laiko. 
Pamiršk skriaudą. Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas. 

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

Melskis už taiką. Nueik į bažnyčią. 
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vėl! 
Visa tai — tik lašas gerų darbų jūroje. 
Pradėk juos daryti! 
Tai — papra^Ms mintys, kurias girdėjai daugelį kartų. 
O tačiau jų įtaka — neišmatuojama! 
Šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą! 

Geriausius linkėjimus siunčia pareigūnai ir tarnautojai. 

Standard Federal Bank 
• sovngs 

Chicago • Dovvncrs Grove • Evergreen Park <C> FD1C 
HickoryHi!ls"Lornbard"OakLawn"PalosHeights fe=? Insured 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Uetuvo* Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. i i Saton HaU Unlvarst-
tato stoties 89.5 FM banga. ..Mustc of Uthuanla" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stotlas, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorių*, 234 Sunllt Dr., VVatchung, 

N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

DĖMESIO 
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
L I E T U V O J E ! 

1991 metų biržel io 18 dlaną Išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
išlikusi nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kaip: 

1 . Žemę 
2. Miškus 
4. Ūk nius-komercinius pastatus 
4. Gyvenamuosius namus 

Prašyt-^ms paduoti laikas pratęstas. 

šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridini Agentūra 
..JusCon" Lietuvoj* ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi į vietnes savivaldybes, pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 
dienas nuo \ų užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis: 

tai . (416)767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronto. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5969 
(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. 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzte Ave., 
Chlceoo, 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 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago. IL 60629 
312-585-6100 

> 31 abi . 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU 

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

ir MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BsnstnaMenė, 

Realtor Assoc » 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*. 

5953 S. Kedzto Ave. 
Tel . 436-7878 

MISCELLANEOUS 

Pašaukė mana.. . 

Ši knyga — tai dabartinio Popie
žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos i 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis . Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wast 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

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

ruriu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąž^ 
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I 
T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. — Esam Kuo 8 ry to Nd «-r.v. 

Kalbėti lietuviškai 

l«DQOO TOPO Tttgt, •SPCPOOPOOOOOPJ 

ThisIsANewHouse 
0r a college education. 0r a comfortable retirement. It's 

the secure feeling you get knowing that you're providing for 
your family and your future. It's a U.S. Savings Bond. and it 
pays competitive interest rates with a guaranteed minimum 
rate of return when held five years or more. For more 
information, pick up a free Buyer's Guide at your local bank 
and ask about the Payroll Savings Plan vvhere you work. 

U.S. Savings Bonds 
A pvM»r MRssl M e V pM-.CMrm 

AR ŽINOTE, KAD 
INTER JUST1CIA CO. 

tarptautinė aptarnavimo firma su įstaigomis Amerikoje ir 
Lietuvoje padeda tvarkyti biznio ir asmeninius reikalus. Tarp 
N-

— Konsultavimas apie dabrtinius Lietuvos įstatymus; 
— Prarasto nekilnojamo turto klausimai; 
— Įmonių įregistravimas; 
— Įvairiausių kitokių pavedimų atlikimas. 

Clevelando įstaigoje iki 1992 m. vasario 25 konsultuoja 
teisininkas iš Lietuvos Arvydas Jokubauskas. 
Turime gerus kontaktus su valstybinėmis ir privačiomis 
Lietuvos bei kitu respublikų įstaigomis. 
Skambinkite arba rašykite — pirma konsultacija nemokama. 

INTER JUSTICIA CO. 
Gedimino 14-301 
2008 Vilnius. 
LITHUANIA 
629925 

877 East 185th Street 
Cleveland. Ohio 44119 
U.S.A. 
(216) 692-1222 

• 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

BENDROS KŪČIOS 

Sunny Hills lietuvių bendra 
Kūčių vakarienė visada būna 
įspūdinga ir palieka malonių 
prisiminimų. LB apylinkės val
dyba, padedama daugelio mo
terų, ją ir rengia Kūčių vakarą, 
t.y. gruodžio 24. Didžiuosiuose 
išeivijos telkiniuose „Kūčios" 
rengiamos kurią kitą gruodžio 
(net lapkričio!) dieną yra tra
dicinės šventės profanavimas. 

Apie 80 žmonių kartu atšven-
tėm 1991 metų Kūčias Commu-
nity centro salėje. Dalyvavo 
kuone visi niekur neišvykę vie
tiniai tautiečiai, įskaitant visus 
tris lietuvius kunigus bei Šv. 
Teresės parapijos kleboną ir bū
relis svečių, šventėms pas tėvus 
atvykę iš kelių JAV didmiesčių. 

Už stalų susėdusius minutės 
žodžiu pasveikino naujasis LB 
apyl. v-bos pirm. Alfonsas Vėla-
vičius. Renginių vadovė Genė 
Gečienė, keletu žodžių prisimi
nusi, kad Kūčioms susirinkom, 
kai Lietuva jau laisva, paprašė 
minutės susikaupimu pagerbti 
mirusius artimuosius. Tuomet 
kartu su Gražina Mileriene 
uždegė tris Lietuvos vėliavos 
spalvų žvakes. Kun. L. Mus
teikis, iš dalies vienas ir kartu 
su visais t ikinčiaisiais 
sukalbėjęs maldas, švęstu van
deniu apšlakstė valgių stalą. 

Ėjo plotkelių laužymas, vienų 
kitiems linkėjimai ir vakarienė, 
į kurią moterys sunešė gal bent 
tris dvylikas įvairių patiekalų. 
Po vakarienės trumpa, šilta 
kalbele prabilo kleb. kun. Fran
cis Szczykutowicz, o Vincui 
Mamaičiui pianinu akompa
nuojant, visi sugiedojo keletą 
kalėdinių giesmių. 

Iš Šešių galimų dalyvavau 
trečioje ar ketvirtoje Sunny 
Hills lietuvių Kūčių vakarienė
je. Nemalonu, bet turiu pada
ryti pastabą dėl linkėjimųsi 
ceremonijos. Paskelbus plot
kelių laužymą, čia kuone vi
si pašoka ant kojų ir prasideda 
pusvalandį trunkanti kelionė 
aplink U formos sustumtų stalų 
virtinę. Linkėjimai, bučiniai, 
kaip N. Metus sutinkant, plot
kelių nuolaužų barstymas ant 

grindų. O vienok visi visų vis 
tiek nepagauna, nors ir kaip 
besistengę, nes nežinia, kuris 
kuria kryptim keliauja. Visada 
programos vadovė ar vadovas 
verčiami raginimais ceremoniją 
užbaigti. O juk galima labai 
paprastai ir sklandžiai: 
pasveikinti dešinėje, kairėje ir 
skersai stalą sėdinčius, kiek iš
t iesta ranka su plotkele 
pasiekia. Šią pastabą rašau, nes 
vis daugiau ir daugiau turiu 
pritarėjų. 

„MEDUS" N. METŲ 
SUTIKIME 

Šį rašinėlį patariu perskaityti 
LB ir kitų organizacijų vado
vams didžiuosiuose telkiniuose. 

Taip atsitiko, kad daugiau 
dviejų mėnesių gastrolėms 
Amerikoje atvykęs ansamblis 
„Medus" 1991 m. gruodžio 29 d. 
atvažiavo į Sunny Hills. Čia jo 
dalyvauta 1991 m. sutikime, 
publikai patikęs, tad pakviestas 
groti-dainuoti ir 1992 sutikime. 
Sutikimą rengė Sunny Hills 
Civic Association, kurioje 
lietuvių nėra gausu, bet kuriai 
vadovauja mūsiškė Genė 
Beleckienė. 

N. Metų sutikimo balius įvy
ko Community centro salėje. 
Dalyvavo daugiau kaip šimtas 
žmonių, beveik per pusę lietu
viai. Reikia pasakyti, kad 
„Medaus" ansamblis ne tik 
mums, lietuviams, medum 
kvepėjo, bet ir kitataučiams. Jų 
šokių muzikos repertuarą 
sudarė pasauliniai šlageriai, kai 
kur į pot-puri sulydyti. Visiems 
šokiams puikiausias taktas. Jie 
mokėjo kontroliuoti garso 
skardumą taip, kad visi viską 
girdėjome, bet niekur nereikėjo 
ausų užsikimšti, kaip tai bū
davo kai kuriems pietiečių ki
tataučių orkestrams grojant. 
Didžiausiu komplimentu an
sambliui reikia laikyti tai, kad 
kai su samdytojais sutartas gro
jimo laikas užsibaigė, per salę 
skrybėlę atkišęs ėjo ne kuris iš 
lietuvių, o kitatautis. Jo dėka 
šokiai buvo valandą pratęsti. 

Pernai šio ansamblio negirdė
jau, nes buvau išvykęs. Man 
pasakojo, kad tuomet gastro

liavęs didesnis būrys. Dabar jie 
JAV bei Kandoje ruošiasi 
koncertuoti ketur iese , t rys 
vyrai ir viena jauna moteris. Su 
jų vadovu Arvydu Vilčinsku 
turėjau trumpą pokalbį. J is štai 
ką man pasakojo: Kalbant apie 
ansamblio dalyvius alfabetine 
tvarka, Pirmasis būtų Algirdas 
Gelažius. Jis groja klavišiniais 
instrumentais, dainuoja, yra an
samblio garso inžinierius, pagal 
specialybę — profesionalas dai
lininkas. 

Vladas Klimas groja akor
deonu ir klavišiniais instrumen
tais, kompozitorius muzikos 
spektakliams, dainų autorius. 
Arvydas Vilčinskas — an
samblio vadovas, solistas, gita
ristas, kompozitorius, poetas. 
Jū ra tė Vilčinskienė — solistė, 
skaitovė. Ji iš visų keturių ge
riausiai kalba angliškai ir S. 
Hills ėjo pranešėjos pareigas. 

Ansamblis „Medus" esąs 
vienas populiariausių Lietuvoje. 
Jo atliekama daina „Į Lietuvą" 
1989 m. tapo pirmuoju numeriu. 
V. Klimo daina „Mama" 1988 
m. užėmė trečią vietą. Labai 
populiarios ansamblio dainos 
„Židinys", „Man patinka taip 
gyventi", „Kur tu, tėvyne", 
„Medinis Dievas", „Miesto nos
talgija", „Atmintis", „Meilės 
vasara" ir daug kitų. Žiūro-
vus-klausytojus žavi dainų 
nuoširdumas bei paprastumas. 
„Medus" daug groja ir šokiams, 
kuo mes įsitikinom N. Metus 
sutikdami. Į Ameriką atvažia
vo su nauja savo dainų 
programa. 

Keliaudami platins keletą 
savo kasečių, įskaitant pačią 
naujausią, Jūratės bei Arvydo 
Vilčinskų išleistąją „Užaugau 
Lietuvoje". 

Iš Sunny Hills sausio 3 d. jie 
išvyko į St. Petersburgą, o iš ten 
vyks į Miami. Paskui leisis į 
šiaurės miestus. Norintieji su 
„Medaus" ansambliu kontaktų, 
gali telefonu k r e i p t i s pas 
Algimantą K. Grintalį Mary-

Jande , kurio te le fonas 
4-301-795-9318. 

Grįžtant prie Algirdo Gela
žiaus, S. Hills viešėdamas, neži
nau gal per porą dienų, o gal 
per kelias valandas jis nutapė ir 
vienam gimtadienį švenčian
čiam tautiečiui padovanojo pu
siau abstraktinį ar ekspresionis

tinį paveikslą, kurį apžiūrinė
dami daugel is susižavėję 
aikčiojome. 

NAUJA LB VALDYBA 

Nauja LB S. Hills apylinkės 
valdyba, kaip anksčiau esu 
rašęs, buvo išrinkta praėjusio 
gruodžio 8 d. Tuomet nežinojau, 
kas kokias pareigas apsiėmė 
vykdyti. Dabar jau žinoma, kaip 
buvo pasiskirstyta: pirm. Alfon
sas Vėlavičius, vicepirm. Vytau
tas Gečas, renginių vadovė 
Genė Gečienė, sekretorė Graži
na Milerienė ir iždininkas Jur
gis Savaitis. 

Alfonsas Nakas 
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A.tA. 
ELENAI KISIELIŪTEI RAZMIENEI 

mirus, jos brolį dr. PETRĄ KISIELIŲ ir jo šeimą nuo
širdžiai užjaučiame. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

Pasižymėjęs krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis prieš rungtynes su 
Chicagos Bulis komanda. 

Nuotr. I. Tijūnėlienes 

Joną* Jurkūnas 
Pirmininkas-President 

P.O. Box 771 
Bevarty Shores, IN 46301 

(219) 879-6898 

P«tras J . Buchas 
Vtce-Pirmininkas-sekretorius 

Vice-President-secretary 
9136-55th Ct. 

Oak Lawn. IL 60453 
(312) 423-7871 

Oskaras Krsmsrta 
Iždininkas-Treasurer 
1005 Shervvood Dr. 

LaGrange Park. IL 60525 
(312) 354-7374 

TARYBA 
Board of Direclors 
Dr. Alvydas Arbas 
Petras J. Buchas 

Audrone Gulbinas 
Jonas Jurkūnas 

Oskaras Kremeris 
Dr Leonas Kriauceliūnas 

Jurgis G. Lendraitis 
Vaclovas Mažeika 

Vitas Plioplys 

LIETUVIŲ TAUTINIS KULTŪROS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL CULTURE FUND, INC. 

1005 SHERVVOOD DR. LA GRANGE PARK, IL 60525 

Mielas(a) Tautieti(e), 

Lietuvių Tautinis kultūros fondas 1990 metų rudenį, kreipdamasis į Amerikos 
lietuviškąją visuomenę prašydamas paramos, nurodė tris pradinius tikslus: 

a) sudaryti sąlygas ir surasti tinkamus autorius lietuvių, trėmimo į Sibirą ir lietuvių 
tautos genocido istorijai parašyti; 

b) sudaryti nuolatinę paramą Lietuvos universitetų bibliotekoms tiek periodinei, tiek 
mokslinei bei grožinei literatūrai; 

c) padėti lietuviams studentams stipendijomis ir kitokia pagalba, kad jie galėtų tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje siekti mokslo bei tobulintis įvairiose specialybėse. 

Su Jūsų finansine pagalba fondo valdyba ir taryba jau vykdo visus tuos tikslus. 
Fondo valdyba po ilgesnio susirašinėjimo su Represijų Lietuvoje tyrimo komisija prie 

Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Vilniuje, pasiuntė tai komisijai 
tinkamą kompiuterį. Tuo kompiuteriu bus įmanoma patvarkyti 150,000 ir daugiau 
genocido aukų davinius, kuriuos minėta komisija per savo trijų metų darbą yra surinkusi. 
Komisija tą kompiuterį jau yra gavusi ir jį naudoja. Toliau reiks tartis su istorikais 
Lietuvoje, kad naudojant tuos surinktus davinius ir juos analizuojant būtų paruošta tautos 
genocido istorija. Be abejo tai didelis darbas, bet su Jūsų parama mes tikime ištesėti. 

Pirmieji žingsniai Lietuvos universitetų bibliotekoms jau pradėti. Šią vasarą fondo 
valdybos pirmininkui lankantis Lietuvoje, buvo padarytas vizitas Represijų Lietuvoje 
tyrimo komisijai Vilniuje, Kaune buvo susitikta su Kauno technologijos universiteto 
rektorium prof. V. Domarku ir docentu R. Plėsčiu, Veterinarijos Akademijos rektorium 
prof. R. Karazija, ir su Žemės Ūkio Akademijos doc. M. Treiniu. Jų nuomone, dabar 
aktualiausia gauti iš JAV naujausius atatinkamų specialybių periodinius mokslinius 
žurnalus. Suderinęs su atatinkamais Lietuvos universitetais jų poreikius, fondas iš savo 
kuklių lėšų, kad ir minimaliai, bandys universitetų reikalavimus patenkinti. 

Norinčių studijuoti JAV yra nemaža. Šiuo metu fondas turi kandidatų iš Kauno ir 
Vilniaus universitetų. Pradžiai fondo valdyba ir taryba yra parinkusi dvi jaunas 
lietuvaites, kurios studijuoja VDU Kaune. Jos atvyks į JAV 1992 m. sausio mėn. pradžioje 
ir studijuos vienoje iš Chicagos kolegijų specialiai užsieniečiams pritaikintą anglų kalbos 
kursą. Be abejo tai tik pradžia. Reikės tirti sąlygas, kad mūsų jaunuoliai iš JAV galėtų 
studijuoti Lietuvoje. 

Trumpai supažindinę Jus su fondo vykdomais darbais, mes nuoširdžiai prašome Jūsų 
finansinės paramos. Jūsų aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių, fondo inden-
tifikacijos numeris yrs 36-3696585. Jūsų didesnė ar mažesnė auka įgalins fondą tęsti 
toliau jau pradėtus Lietuvai ir lietuvių tautai naudingus darbus. 

Fondo nuolatiniu nariu tampa aukotojas ui kiekvienus $200., gaudamas vieną balsą. 
Bet kiekviena auka, didesnė ar mažesnė yra labai mielai priimama ir užregistruojama, 
sudarius per kelis mokėjimus $200, bus pervedama į fondo narių eiles. 

Kas duoda laiku — duoda daugiausia, iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų auką 
ir moralinę paramą. 

<^TTTVv«Ur- iTl*c£*^-«>e3_ / 

Jūsų, 

Pirmininkas Sekretorius 
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DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ELENA GIMBUTIENĖ 

KAROSAITĖ 
Gimė 1894 m. Slavėnų dv. prie Anykščių, mirė 

1982 m. Los Angeles. 
Š. m. sausio 15 d. sueis dešimt metų nuo mūsų Mo

tinos mirties. 
Lietuvos agronomai atsimena Ją, kaip mokytoją 

Aukštesniojoje Sodininkystės ir daržininkystės mo
kykloje Kaune, baigusią Žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje 1927 m. pirmuoju diplomu. Platesnioji 
visuomenė atsimena Ją iš Jos veiklos Lietuvos moterų 
organizacijose ir Lietuvos Skaučių vadovybėje. Kas 
aplankys Vilniuje universiteto Gamtos muziejų, galės 
pamatyti atskirą spintą su Jos surinkta okeaninių 
kriauklių kolekcija ir padovanota Vilniaus universi
tetui . Daugelį šio krašto namų puošia Jos senatvėje 
sukurti jūrinių kriauklių paveikslai, gėlių įvaizdžiai. 

Atminimo Mišios bus aukojamos lietuvių parapijų 
bažnyčiose: Los Angeles — Šv. Kazimiero ir Norwood, 
Mass., — Šv. Jurgio. 

A ldona Gimbutaitė-Adomėnienė 
J u r g i s Gimbutas . 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, jos vyrui dr. ANTANUI RAZMAI, sūnums dr. 
ANTANUI su šeima ir dr. EDMUNDUI, seseriai dr. 
DOMUTEI, broliui dr. PETRUI KISIELIUI su šeima 
reiškiame širdingą užuojautą. 

Eleonora Radvilienė 
Felicija ir Marijus Gudinskai 
Loreta ir Jurgis Bradūnai 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
PETRONELAI KULYS 

Amžinybėn iškeliavus, jos sūnus VINCENT ir 
JOSEPH, Marąuette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų Organizacijos valdybos narį, ir kitus gimines 
bei artimuosius šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia. 

Marąuette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų organizacijos valdyba 

A.tA. 
inž. arch. ANTANUI VASYLJEVUI 

Lietuvoje mi rus , mūsų mielą draugą, brolį 
KAZIMIERĄ VALI, jo žmoną KATRYTE, velionio 
marčią SVETĄ, anūką AISTĮ ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Rita Darienė 
Loreta Jasiūnaitė 
Matas Jasinevičius 
Elena ir Vytautas Jasinevičiai 
Teresė ir Juozas Kasparai 
Bronė Rusteikienė 
Vitalis Utara 
Birutė ir Bernardas Vindašiai 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
v.s. ZIGMUI JAUNIUI 

mirus, giliai užjaučiame jo dukrą s. 61. LAIMĄ 
RUPINSKIENE su šeima. 

,,Lituanicos" tuntas 

Mielam Prieteliui 

A.tA. 
ZIGMUI JAUNIUI 

Amžinybėn iškeliavus, žmoną FELĘ. dukrą LAIMĄ 
su šeima ir visus gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi. 

Andrius ir Elena Naujokai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0862 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette 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 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst Street 

Chicago. I l l inois 6062^ 
1-(3l2)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois HH^ 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Hh 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 

' » 
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x Virginija Skučaitė iš Kau
no, lydima Renatos ir Česlovo 
Žilionių, gyv. Palos Hts., 111.. 
buvo atvykusi į „Draugą", 
domėjosi lietuvių išeivijos spau
da ir susipažino su dienraščio, 
knygų ir žurnalų spausdinimo 
darbais. Virginia yra gen Skučo 
brolio duktė. Jos dėdė. kaip 
vidaus reikalų ministeris kartu 
su Saugumo dept. direktorium 
Povilaičiu buvo pirmosios 
bolševikų 1940 metų okupacijos 
aukos. Kartu kaip svečias iš 
Kauno lankėsi ir Arūnas 
Ketrys. 

x Lietuvių Moterų fede
raci ja kviečia tėvus ar bent 
vieną iš jų dalyvauti susi
rinkime, kuris įvyks Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
penktadienį, sausio 16 dieną 7 
vai. vakaro. Šiais metais bai
giantieji gimnazijas jaunuoliai 
bus supažindinti ir pagerbti 
mūsų lietuviškoje bendruome
nėje. Laukiame visų tėvų su 
naujomis mintimis ir įgyvendi
nimais. 

x Dr. Augustinas ir Marija 
L a u č i a i su sūnum Petru, 
marčia ir anūkais žiemos atosto
gas leidžia Anna Maria saloje 
Floridoje ir siunčia „Draugui" 
sveikinimus. Dr. A. Augustinas 
ir Marija Laučiai gyvena ir dir
ba Mt. Olive, 111., Petras Laucis 
su šeima gyvena St. Louis. 

x Dr . Eligijus Lelis kalbės 
Lemonto Lietuvių centro salėje 
antradienį, sausio 14 d., 10 vai. 
ryto apie glaukomą ir kitas akių 
ligas. Bus veltui glaukomos pa
tikrinimas. Prašome susidomė
jusių paskaitoje dalyvauti. 

x Regina (Krutulytė) ir Ed
m u n d a s Sauliai gruodžio 1 d. 
susilaukė pirmgimio sūnelio 
Stepono Antano. Naujagimiu 
džiaugiasi visa plačioji giminė. 
o ypač seneliai Antanas ir 
Monika Krutuliai, Gintas ir 
Virginija Sauliai bei promočiu-
tėmis tapusios Antanina Ba
rauskienė ir Marija Šaulienė. 

x Rimas Banys , VVestern 
Springs, 111., lietuviškos spaudos 
rėmėjas, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 60 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Henry Česnauskas , Ale-
xandria, Va., Apolonija Radzi-
vanienė, Richmond, N.Y., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
a t s iuntė po 30 dol. aukų. 
Dėkojame. 

x A. J . K a z l a u s k a s iš 
Orland Park, 111., švenčių proga 
užprenumeravo „Draugą" duk
rai, universiteto studentei — 
Astai, Chicago, Illinois. 

x Petrė Kasperavičiūtė, St. 
Petersburg. Fla., Irena Trus-
kūnas, Chicago, 111., už kalė
dines korteles, kalendorių at
siuntė po 20 dol. aukų, linkė-
damos linksmų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų, kad su 
Dievo pagalba ir toliau dirb
tume, nes be „Draugo" liktų 
našlaitės. Labai dėkojame už 
linkėjimus, gražius žodžius ir 
aukas. 

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 Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

x JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo ir socialinių 
reikalų tarybų pastangomis 
sudarytas 20 tonų konteineris 
sausio 4 d. buvo išsiųstas iš 
Lietuvių centro Lemonte į 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ir švietimo ministeriją. Persiun
timo išlaidos padengtos JAV LB 
krašto valdybos iš ..Dovana 
Lietuvai" fondo. Konteineris 
talpino gausų kiekį mokyklinių 
reikmenų, anglų kalbos vado
vėlių, vaikiškų batukų, vartotų 
drabužių našlaičiams, sene
liams, Sibiro lietuvių bend
ruomenei, Pietryčių Lietuvos 
mokykloms ir t.t. 

x Muz. Saulius Palionis 
akompanuos sol. Raimondai 
Partikaitei šį sekmadienį, sau
sio 12 d., 12:30 vai. p.p. Lietu
vių centre Lemonte ruošia
mame koncerte. Koncertą 
rengia Lietuvių labdarių 
sąjunga. Aukos, surinktos už 
koncertą, bus skiriamos Lietu
vos medicinai paremti. 

x Sekmadieninė mokykla 
„Tėviškės" lietuvių ev. liute
ronų parapijoje veikia sekma
dieniais pamaldų metu. Šiais 
metais įvesta trijų klasių pro
grama. Tėvams suteikiama 
galimybė įgyvendinti krikšto 
pažadus, o vaikams teikiamas 
krikščioniškas auklėjimas. Visi 
parapijos vaikai kviečiami įsi
jungti į šią programą. 

x V. ir D. Zakarai iš Sun Ci
ty, Arz., atsiuntė 20 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių pa-
reikšdami, kad bus galima jas 
panaudoti, išskyrus „Kalėdų 
senį". Matyt, rašo dailininkams 
sunku išreikšti nepriklausomy
bės dvasią. Dėkojame už auką 
ir pastabą. 

x P. Peka r skas iš Delbi, 
Ont., Kanada, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 15 
dol. auką, sveikindamas su šv. 
Kalėdom, linkėdamas geriau
sios sveikatos 1992 metuose. 
Dėkojame už viską. 

Darbo va! 
Šeštad 

nuo 9 iki 7 vai 
9 v.r. iki 1 vai 

vak 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60621 
Tel. (706) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa sausio 12 d., sek
madienį, 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose rengia Klaipėdos kraš
to atvadavimo minėjimą. Minė
jime bus įneštos vėliavos, him
nai, invokacija, atvadavimo 
aukų pagerbimas, pagrindinis 
žodis Visi kviečiami dalyvauti. 

x Algis Barskis nori padėti 
savo jaunystės draugui Lie- ' 
tuvoje surasti dvi seseris, 
kurios kadaise gyveno su 
motina Šiaurės Amerikoje. 
Vieną nuotrauką seserys Plak-
šaitės su motina atsiuntė 1925 
m. gegužės 5 d. maja america 
(Mažoji Amerika?). Su Algiu 
Barskiu galima susisiekti: 175 
Inverness Rd., Severna Park. 
MD 21146. 

x Vytautas Vidugiris, Ran-
cho Palos Verdes, Cal., veiklus 
visuomenininkas, „Draugo" rė
mėjas, garbės prenumeratorius, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo ir 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x R a m u n ė Račkauskas , 
Oak Lawn, 111., E. Diminskis. 
Hot Springs Village, Ark., E. 
Ribokienė, Brockton, Mass., 
Vidas Dargis, Madison Wisc., 
Joseh Lukas. Grand Rapids, 
Mich., Fred Wysockis, 
Bellevievv, Fla. kiekvienas pa
aukojo po 25 dol. už kalendorių 
ir kalėdines korteles. Labai 
dėkojame 

x Atsiuntė po 25 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Daina ir Donatas Siliūnai, 
Willowbrook, Iii.. Viktoras Nau
džius, Chicago, III., P. R. So
deika, Willard, Ohio, Vladas 
Gilys, Los Angeles, Cal., Ilona 
Maziliauskienė, Kanada, Kazys 
Račiūnas. Beverly Shores, Ind. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Aldona Janačienė, 
Yonkers, New York, dr. An
tanas Lipskis, Wood Dale. 111., 
Ona Jasienė, Crown Point, Ind., 
dr. R. Kriaučiūnas, Lansing, 
Mich.. dr. Pranas Zunde, 
Chamblee, Ga., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr. Edis Razma, Elm-
hurst. 111., dr. St. Strasevičius, 
Chicago. 111., Jonas Jurkšaitis, 
Beverly Shores, Ind., Aug. 
Ašokns, Bervvyn, 111., akt. Pet
ras Maželis, Los Angeles, Cal., 
už kalėdines korteles ir kalen-
dor;ų atsiuntė po 20 dol. šukų. 
Labai dėkojame. 

x V e n e z u e l o s Lietuvių 
draugija, Chicago, 111., švenčių 
proga parėmė „Draugą" 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

i 

x KASA Lietuvių F e d Kre
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio paskolų spe
cialisto (loan officer) pilnam 
laikui. Susidomėję prašomi 
kreiptis darbo valandomis: 
Ritas Pav i l i on i s , t e l . 
1-800-231-9611. 

(sk) 
x BALTIA EXPRESS se 

niausią lietuviška transporto 
kompanija siunčia siuntinius i 
Lietuvą per trumpiausią laiką 
ir už geriausias kainas. Svaro 
kaina tik $1, o jei siuntinys virš 
80 sv., svaro kaina tik 90 centų. 
Siųskite viską nauja ir naudo
ta. Siuntiniu? iš toliau siųskite 
per UPS. Mūsų adresas; 3782 
W. 79th St., Chicago, IL 
60652. Tel. I-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624. 

x G. T. INTERNATIONAL 
kelionių biuras siūlo pigiausius 
ir patogiausius skrydžius į 
LIETUVĄ; persiunčia 
KARGO; pristato „ŽAIBĄ" į 
namus ir teikia visokeriopas ki
tas profesionalias paslaugas. 
Kreiptis GT INTERNATIO
NAL 9625 So. 79th AVE, 
HICKORY HILLS, IL. 60467. 
Tel.: 708-430-7272. 

(ski 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
dito unija. Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio buhalterio/ės 
accountant) pilnam laikui. 

Susidomėję prašomi kreiptis 
darbo valandomis: Ri tas 
Pavilionis, tel. 1-800-231-9611. 

(sk) 
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x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
tE/MAX REALTORS, Rimas 

Stankus, tel. (312) 5866959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Jūsų giminės iš Lietuvos 

atvyksta AEROFLOTU j New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvežime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
'312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

ANTANAS VANAGAITIS 
Nuo 1990 metų pradžios 

„Margučio" radijo pranešėjas 
Petras Petrutis, pradedamas ra
dijo laidą, visuomet prabildavo 
šiais žodžiais: „Šiais metais 
sukanka 100 metų nuo Antano 
Vanagaičio gimimo". Taip kar
todavo iki spalio 20 dienos, kada 
buvo suruoštas A. Vanagaičiui 
pagerbimo koncertas, kurį atli
ko Dainavos ansamblis, diriguo
jant Dariui Polikaičiui. Visos 
dainos buvo A. Vanagaičio kom
pozicija. 

Antanas Vanagaitis skyrė sa
vo gyvenimą tautos, tautiečių ir 
Lietuvos reikalams. Jis gimė 
1890 m. gegužės 19 d. Šakių ap
skrityje. Baigęs gimnazijos dvi 
klases, neturėjo lėšų tęsti moks
lą. Pradėjo mokytis vargonin-
kystės pas Juozą Sodaitį. Dirbo 
vargonininku Paežeriuose. Vė
liau persikėlė į Laužuvą pas Tu
mą-Vaižgantą. Čia jis tvarkė 
parapijos skaityklą, organizavo 
chorą. Be giesmių mokė ir lietu
viškas dainas. Vėliau jis išvyko 
į Dresdeno konservatoriją mo
kytis muzikos, kad gautas ži
nias galėtų panaudoti beatsiku-
riančiai Lietuvai. 

Dėl lėšų stokos 1921 metais 
grįžta į Lietuvą ir įsikuria Kau
ne. Pradėjo scenos karjerą ir 
durėjo didelį pasisekimą. Per 
trumpą laiką suvaidino 19 vai
dinimų. Be teatro vedė chorus 
gimnazijoje ir sem žarijoje. Tuo 
metu pradėjo komponuoti. 1924 
m. išvažiuoja į JAV. Čia su 
draugais suorganizavo keliau
jantį teatrą, kuris išgarsėjo 
visose lietuviškose kolonijose. 
1924 m. gruodžio mėn. su drau
gais atvyko į Chicagą ir čia pa
stoviai įsikūrė. 

(Bus daugiau) 
Zigmas Woodward, 

K. Donelaičio aukšt. lit. 
m-los T kl. mokinys 

Virvutės 
metrai. 

ilgumas 24 centi-
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Jos nepripildė savo lempų 
alyva, todėl jos negalėjo daly
vauti vestuvių puotoje, turėjo 
eiti į tamsumas. Šis palygini
mas taikomas dvasiniai nerū
pestingiems ir apsileidusiems 
žmonėms. 

GALVOSŪKIS NR. 61 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

RAUPSUOTASIS 
(Legenda) 
(Tęsinvg) 

Vieną dieną Cnan parbėgo 
namo nuo upes. kurioje jis 
žuvavo kartu su savo draugais. 
Jo tėvas šalia namo kapojo 
malkas (medžius >, Chan pribėgo 
prie jo,norėdamas parodyti savo 
tos dienos darbo pasisekimą. 
Bet staiga jis atšoko atgal ir gar
siai sušuko: 

— Ai, tėveli, mano tėveli! 
Jo šauksmą: pasiekė ir 

motinos ausis. Ji greit atbėgo. 
Ji išsigandus išbalo ir apalpo. 
Mat, tėvelis nusikirto kojos 
pirštą, kuris atkritęs gulėjo 

šalia. Kraujas smarkiai tekėjo 
iš prakirstos gyslos. Tėvas 
nejautė to viso. 

Ne kraujo matymas, ne bai
mė, kad negreit pasiseks sus
tabdyti kraujo tekėjimą iš 
žaizdos, taip baisiai užgavo jų 
širdis, bet labiausiai juos 
išgąsdino, kad tėvas nejautė 
skausmo nuo susižeidimo. jis jau 
buvo netekęs jausmo savo ko
jose. Tas netekimas jausmo yra 
pirmasis ženklas baisiausios 
ligos, nuo kurios nėra vilties 
pasveikti. Tėvui buvo pradžia 
raupsų. 

Tėvas pažvelgė žemyn ir 
pamatė savo koją. Dabar ir jis 
visas išbalo ir pamažu nuėjo į 
trobą. Pirmiausias Chano 
rūpestis buvo ko greičiausiai 
užkasti į žemę nukirstą pirštą. 
Po to padėti motinai pakilti nuo 
žemės ir nueiti į trobą. Tėvas 
paėmė sagę ir dūrė ja į savo ko
jas. Muse skaudžiai geležine laz
da, bet visa buvo veltui, nieko 
nejautė. 

Buvo didelis nusiminimas ma
žoje šeimoje tą naktį. Jie visi 
susitarė laikyti didžiausioje 
paslaptyje, kol tik bus galima. 
Vistiek jie žinojo, kad ateis ta 
diena, kad pasirodys sutinusios 
rankos ir sugadintas veidas. 
Tada valdininkai pastebės ir 
atims tėvą nuo jo vaiko ir vyrą 
nuo žmonos, pasiųs jį baigti 
gyvenimą bado mirtimi. 

Rytojaus anksti rytą Chanas 
išskubėjo pas savo močiutę. 
Eidamas per kaimą, sutiko savo 
gerą draugą ir sustojo su juo 
pasikalbėti. 

— Ar žinai, kad Kan Min 
Nyang yra raupsuotas? Sako, 
kad jis jau seniai toks buvo , 
tiktai gerai slėpėsi. Dabar jį įso
dins į laivelį ir pastums į šalį su 
įsakymu, kad daugiau kaime 
nepasirodytų. 

— Nežinojau, — atsakė Cha
nas kone alpdamas. — Kas jį 
susekė ir kaip jis galėjo taip il
gai slėptis? 

— Jis turėjo kelis skaudulius 
ant veido, — pridūrė draugas. — 
Kada jį ėmė tyrinėti, rado, kad 
visas jo kūnas yra raupsuotas. 

(Bus daugiau) 
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Piešinys vaizduoja mūrinin
ką, aukštai sėdintį ir taisantį 
fabriką. Visas piešinys išdalytas 
į mažus kvadratėlius. Viršuje 
kvadratėliai pažymėti raidėmis 
A, B, C, D, E, F, o šone skait
menim - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 ir 11. Apačioje piešinio yra 6 
langeliai su didžiojo piešinio 
smulkiomis de ta lėmis ir 
pažymėti mažosiomis raidėmis 
— a, b, c. d, e, f. Uždavinys: 
naudojantis raidėmis A, B... ir 
skaičiais 1, 2.. . su ras t i 
didžiajame piešinyje tas detales, 
kurios pažymėtos apatiniuose 
kvadratėliuose a, b... Pavyzdys: 
A-9c. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 62 

(Žiūrėkite piešinį) 

Leiskite katytei saugiais ke
liais pereiti per šį labirintą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 63 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Didžiausia dauba žemėje nuo 
jūros lygio paviršiaus yra An-
tarktikoje, Marie Byrd žemėje, 
8,100 pėdų gilumo. Ji apdengta 
ledu. Baikalo ežero dugnas Sibi
re yra antroji didelė dauba, 
4,277 pėdų gilumo. Tėvelis pirmą kartą nusivedė 

savo sūnų Jonuką į meno kūri
nių parodą. Paveikslai ne tik 
pažiūrėjimui, bet ir pardavimui. 
Kainos labai aukštos. Jonukas 
laba i stebėjosi, kad tokie 
paprasti paveikslai, kuriuos ir 
jis pats galėtų nupiešti, taip 
brangiai vertinami. Priėjo prie 
šio paveiklo (tik labai didelio) ir 
paklausė tėvelio, ką jis vaiz
duoja. Tėvelis nežinojo, tik pa
žiūrėjęs į katalogą, pasakė sū
nui pavadinimą. Jonukas, parėjęs 
namo, nupiešė ant popieriaus 
lapo lygiai tokį pat paveikią ir 
parodė tėveliui. Prašė, kad 
tėvelis nuneštų į parodą ir 
parduotų už pigesnę kainą. 
Tėvelis jam paaiškino, kad 
piešinio vertė priklauso nuo me
nininko vardo. Dėl įdomumo 
pamėginkite atspėti šio piešinio 
pavadinimą. Jei taip atspėsite, 
kaip meno parodos kataloge 
buvo parašyta, gausite 10 taškų, 
o jei kitaip — tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR 65 

Ar visos keturių evangelistų 
evangelijos rašo tuos pačius 
įvykius iš Kristaus ir Šventosios 
šeimos gyvenimo? Perskleidę 
Evangelijos puslapius galėsite į 
šį klausimą atsakyti. Už pla
tesnį paaiškinimą gausite 10 
taškų, o už trumpą atsakymą 
tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 64 

Vienas ūkininkas prie savo 
namų turėjo prūdą. Kartą į tą 
prūdą atskrido laukinių ančių. 
Vieną kartą jis matė, kaip an
tys išlipo iš vandens ir keliavo 
per lauką. Pirmiausia jis matė 
vieną antį priekyje ir dvi iš 
paskos einančias. Tada vieną 
antį viduryje tarp kitų dviejų 
ančių, ir vieną antį užpakalyje 
kitų dviejų ančių. Kiek ančių iš 
viso ūkininkas matė? 

(5 tškai) 

KONKURSAI 

Spausdinama Švietimo tary
bos konkursų antroji dalis. 

Premijos: Rašinių konkurso: I 
- 40 dol., n - 35 dol., m - 30 
dol. Piešinių konkurso: I grupės 
15 — 10 — 5 dol., II grupės 20 
— 15 — 10 dol., m grupės 25 — 
20 - 15 dol., rV gr. 30 - 25 -
20 dol. 

Kur siųsti? Rašinius: Onai Ja-
gėlienei, 9717 South Keeler Ave. 
#306, Oak Lawn, IL 60453. 
Piešinius: Vidai Brazaitytei 
9201 South Moody, Oak Lawn, 
IL 60453. Telef. 708-598-8331. 

Po rašiniu ar piešiniu pasira
šysite savo sugalvotu slapy
vardžiu. Atskirame lapelyje 
užrašysite savo tikrą vardą, 
pavardę , adresą, telefoną, 
mokyklos pavadinimą, skyrių 
ar klasę, amžių. Tą lapelį įdėsite 
į vokelį, užklijuosite ir ant 
viršaus užrašyti savo slapy
vardį, tą patį, kurį parašėte po 
atliktu darbu. Atliktą darbą ir 
tą vokelį įdėsite į kitą voką ir 
užrašysite viršuje nurodytą 
adresą. Siųskite kiek galite 
anksčiau, tik ne vėliau 1992 m. 
vasario 29 d. Tą dieną komisijos 
nariai jau turi gauti jūsų dar
bus. Vėliau atsiųstus nebever
tins. 

„Traukinukas" ir „Skrendan
tis paršiukas" pasiųsti kiek
vienai lituanistinei mokyklai. 
Norintieji tą medžiagą gauti, 
turės kreiptis į kurios nors 
mokyklos vedėją. Kas turi tas 
knygutes, galės pasinaudoti. 
Dabar turite visą informaciją 
apie konkursus. Belieka palin
kėti visiems geros sėkmės! 




