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Lenkijos Užsienio reikalų 
ministras Vilniuje 
Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Sausio 14. (Elta) — 
Lietuvoje su trumpu darbo vizi
tu viešėjo Lenkijos Respublikos 
Užsienių reikalų ministras 
Krištofas Skubiševskis. 

Lenkijos užsienio diplomatijos 
vadovas susitiko su Lietuvos 
lenkų bendruomenės atstovais, 
grupe Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatų, lenkų frakcijos parlamente 
atstovų, Lietuvos lenkų kultū
ros fondo, lenkų mokyklų, spau
dos darbuotojais. 

Krištofą Skubiševskį ir jį 
lydinčius asmenis priėmė 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Įvyko 
dalykiškas, konstruktyvus po
kalbis apie Lietuvos ir Lenkijos 
santykius ir jų plėtojimo per
spektyvas. 

Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijoje įvyko 
Krištofo Skubiševskio ir Algir
do Saudargo susitikimas. Iškil
mingoje aplinkoje buvo pasira
šytos Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybinė deklaracija, taip pat 
konsulinė konvencija. Šie doku
mentai , p r i s ta tydami juos 
žurnalistams pabrėžė abiejų 
valstybių užsienio diplomatijos 
vadovai, padės stiprinti ir 
plėtoti dviejų valstybių bendra
darbiavimą ir geranoriškai 
spręsti iškylančias problemas. 

Inteligentijos ir vyriausybės 
pokalbis 

Vilniuje įvyko Lietuvos inte
ligentijos ir vyriausybės susi
tikimas. Pokalbį tema „Demo
kratinės visuomenės kūrimas, 
valdžios žmonių ir inteligentijos 
priedermės" pradėjo Lietuvos 
Kultūros ir Švietimo ministras 
Darius Kuolys. Jis pasakė, kad ir 
valdžios, ir kultūros žmones sie
ja tos pačios priedermės tautai. 
Nuo valdžios ir kultūros žmonių 
susikalbėjimo priklausys Lietu
vos ateitis, priklausys tai, ar 
sugebės Lietuva panaudoti 
istorijos jai duotą progą, ar 
mūsų kuriamas valstybingu
mas bus modernus ir ilgametis. 

Mūsų valstybė — besikurian
ti valstybė — pasakė Lietuvos 
Respublikos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius. 
Inteligentijos atstovai turėtų 
aktyviau dalyvauti ir valdžios, 
ir visuomenės struktūrose. 
Dabar gi neretai kuriasi dirb
tinės struktūros, kurios nau
dingos tik pačios sau, o ne 
valstybei. 

Tiek premjerai, tiek kiti po
kalbio dalyviai pabrėžė, kad 
reikšmingas yra jau vien tas 
faktas, kad skirtingų pažiūrų 
žmonės susirinko vienoje salėje, 
susėdo prie vieno stalo. Reikia 
ir dažniau susitikinėti, mežes-
nėmis grupelėmis — išsikalbėti, 
išsiaiškinti. Reikia ir socialinės 
psichologijos pagrindų — kad 
mokėtume kalbėtis kaip asme
nybės. 

Pokalbio metu buvo gvildena
mos ir valstybinės kultūros po
litikos problemos. 

Popul iar iaus ias metų 
žmogus 

Vilniaus miesto laikraštis 
„Vakarinės naujienos" buvo 
paskelbęs populiariausio 1991 
metų žmogaus konkursą. 

Paskelbti rezultatai. Populia
riausiu metų žmogumi, surin
kęs 13,480 balsų, tapo Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 

Vytautas Landsbergis (beje, jau 
trečią kartą iš eilės). Be jo, į 
populiariausių trejetuką pateko 
Lietuvos Demokratinės Darbo 
partijos pirmininkas Algirdas 
Brazauskas (10,809) ir minis
tras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius (8,146). 

Dovana našlaičiams 
Gražinai Landsbergienei lan

kantis JAV, tautietė, gyvenan
ti Chicagoje, perdavėjai solidžią 
pinigų sumą, prašydama, kad 
toji valiuta būtų paskirta tik 
našlaičiams. G. Landsbergienė 
kreipėsi į Lietuvos vaikų fondą, 
prašydama visus metus mokėti 
tam tikrą sumą 40 našlaičių. 
Pinigai bus pervedami į vaikų 
sąskaitas banke. 

Žurnalistų svečias 
Kaune įvyko susitikimas su 

„Laisvosios Europos" radijo lie
tuviškų programų direktoriumi, 
žinomu išeivijos kultūros ir 
visuomenės veikėju, knygos 
„Partizanų kovos Lietuvoje" 
autoriumi daktaru Kęstučiu 
Girniumi. Svečias pasidalijo 
mintimis apie Lietuvos praeitį, 
dabartį ir ateitį, papasakojo, 
kaip įvykiai mūsų kraš te 
nušviečiami ir komentuojami 
Vakarų šalių masinės informa
cijos priemonėse. 

Te visad būna laisvė! 
Vilniuje, Lietuvos moksleivių 

rūmuose atidaryta vaikų pieši
nių paroda, skirta Laisvės 
gynėjų dienai. Čia eksponuo
jami darbai jau yra tapę istori
niais—jaunieji dailininkai juos 
klijavo ant Parlamentą juosian
čių barikadų tragiškomis praė
jusio sausio dienomis. Pieštu
kais, kreidelėmis, akvarele ir 
guašu mažieji piešė Televizijos 
bokštą, šaudančius tankus, už 
rankų susikibusius žmones... 
Dalis piešinių pateko į knygą 
„Vaikai piešia laisvę". Šį 
spalvotą albumą dvidešimties 
tūkstančių egsempliorių tiražu 
ką tik išleido Lietuvos vaikų 
fondas. 

Kitos žinios 
L i e tuvos Respublikos 

Vyriausybė priėmė nutarimą 
dėl draudimo valstybinės val
džios ir valdymo organų vado
vaujantiesiems darbuotojams 
dirbti komercinėse ūkinėse įmo
nėse. 

Vyriausybė priėmė potvarkį, 
kad 1992 metais pagal tarpvals
tybines sutartis iš buvusių 
SSRS respublikų gaunami leng
vieji automobiliai bus parduo
dami Lietuvos gyventojams 
aukcionuose ir rinkos 
kainomis. 

Respublikoje pradėjo cir
kuliuoti 1991 metais išleisti į 
apyvartą TSRS valstybinio 
banko 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 
200 ir 500 rb. vertės banknotai. 
Lietuvos bankas įpareigojo visos 
Lietuvos Respublikos įmones, 
įstaigas ir organizacijas bei 
bankų įstaigas priimti šiuos pi
nigus. 

P o i lgokos ke l ionės į 
Klaipėdos uostą neseniai 
sugrįžęs Lietuvos jūrų laivi
ninkystės motorlaivis „Justas 
Paleckis", išplaukė su nauju 
vardu — „Kapitonas L. Stulpi
nas". Pagaliau išsipildė sena 
jūreivių svajonė — didelio to
nažo laivas pavadintas pirmojo 
Lietuvos kapitono vardu. 

Kaltinimai Rusijos 
vadams 

Protestai prieš kainų kontrolės panaikinimą 

Pasaulio žinių agentūros perdavė šį vaizdą iš Vilniaus, kur tūkstančiai žmonių pirmadieni lankė 
palaidotus Sovietų kareivių nužudytus 14 laisvės kovotojų kapus Antakalnyje prieš metus laiko, 
kai ginkluotu puolimu jie pagrobė Lietuvos televizijos stotį. Žiniose pastebima, kad tai buvo 
Lietuvos tautinė šventė pagerbiant jų „šventa atminimą". 

VLIKO parama demokratizacijai 
ir informacijai 

T ę s i a m a T a u t o s F o n d o v e i k l a 

Washingtonas. Sausio 6 d. 
Paskut in ių šešių savaičių 
metu VLIKas išmokėjo stam
besnes sumas Lietuvos diploma
tinėms tarnyboms New Yorke 
ir VVashingtone. Kiekvienai jų 
jau yra išmokėta po 40,000.00 
dol. VLIKo seimas paskyrė po 
100,000.00 dol. diplomatinių 
misijų demokratizacijos ir infor
macijos indėliuose, tai išmo
kėjimai daromi pagal indėlių 
terminą. 

Taip pat yra išmokėta 
10,000.00 dol. Lietuvos diploma
tinei tarnybai prie Europos 
Bendrijos ir NATO demokrati-
zaciniams ir informaciniams 
darbams. 

Buenos Aires, Argentinoje, 
išmokėta 7,000.00 dol. Lietuvos 
informacijos centro įsteigimui. 

VLIKo vicepirmininkui V. 
Jokūbaičiui lankantis Lietuvo
je, buvo išmokėta 2,000.00 dol. 
įvairiems Lietuvos atsistatymo 
darbams. 

Yra ir visa eilė mažesnių 
VLIKo paramos darbų. Vėliau 
bus išleista smulkesnė apyskai
ta. 

Kadangi VLIKas-Tautos Fon
das skirsto visuomenės suau
kotus finansus, tai manoma, 
kad spaudoje bus paskelbtas 
gavusiųjų aukas atsiskaitymas. 

VLIKo posėdis 
VLIKo valdybos posėdis įvyks 

1992 m. sausio 25 d. Washingto-
ne. Jame yra numatyta: V. Jo
kūbaičio pranešimas apie jo 
kelionę į Lietuvą, kurios metu 
dalyvavo Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio HI-jame seime 
Vilniuje. Turėjo pasitarimus su 
mm. pirm. G. Vagnoriumi ir 
Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirm. V. Landsbergiu 
ir su daugelio organizacijų 
atstovais. 

Uždaromasis — simbolinis 
VLIKo veiklos posėdis įvyks 
1992 m. gegužės mėn. pabaigo
je. Yra numatoma suorgani
zuoti į Vilnių ekskursiją. Bus 
Tautos Fondo atstovų J. Valai
čio ir A. Vakselio pranešimai ir 
dr. K. Bobelio pranešimas dėl 
veiklos užbaigimo plano ir kt. 

VLIKo būstinė 
Ruošiamasi palaipsniui VLI-

Su vienkartiniais maisto 
talonais Lietuvos gyventojai 
galės pirkti 2 kg. miltų, 1 kg. 
cukraus, 1 kg. druskos, 200 gr. 
sviesto. 

ko įstaigos uždarymui VVa
shingtone. Nuo 1992 m. sausio 
1 d. ELTOS leidimas yra sus
tabdytas ir paskutiniai 
numeriai lietuvių, anglų, 
vokiečių ir prancūzų kalbomis 
yra išleisti gruodžio mėn. 1992 
m. sausio 1 d. VLIKo tarnauto
jai J. Bobelis, G. Skučienė ir M. 
Vaivadienė baigė savo darbą. 
Reikalų vedėja J. Čikotienė ir 
toliau tvarkys"?astinės darbus. 

Tautos Fondo veikla 
nesibaigia 

Visuomenė ir toliau stipriai 
remia tautos Fondą. Nuo 1991 
m. gruodžio 1 d. yra gauta 
maždaug 75,000.00 dol. aukų. 

Tautos Fondo veikla nesibai
gia. VLIKui pabaigus savo 
veiklą, Tautos Fondas toliau 
veiks kaip nepriklausoma insti
tucija, kad paremtų ir padėtų 
Lietuvai'ir specialiems išeivijos 
uždaviniams. 

I Tautos Fondo išleistą atsi
šaukimą dėl Lietuvos atstatymo 
vajaus daugumoje visuomenė 
reaguoja teigiamai, bet yra 
gauta ir pvz. panašių atsakymų: 

„Kad paaukot Lietuvos atstat-
mui, Aukščiausioji Taryba 
turėtų mus pripažinti Lietuvos 
piliečiais" (D.T., Ohio). 

„Kada Lietuva grąžins mūsų 
atimtas teises — pilietybę ir t.t., 
tai tada pa?varstysim kaip 
toliau šelpti. Dabar ir mes 
svarstom, kaip ir prezidentas 
Landsbergis" (A.T. Oregon). 

VLIKas ir toliau daro žygius, 
kad šis nenaudingas Aukščiau
siosios Tarybos nutarimas būtų 
panaikintas. Ypatingai, kad lat
viai, estai, lenkai ir žydai yra 
užėmę visiškai priešingą pozi
ciją. 

(ELTA) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje praėjusį šeš
tadienį kartu penki Amerikos 
kardinolai pirmą kartą pietavo 
Hilton viešbutyje, norėdami su
rinkti kiek tik galima daugiau 
lėšų Washingtone esančiam 
Amerikos Katalikų universi
tetui išlaikyti. Tik New Yorko 
kardinolas negalėjo dalyvauti, 
nes sirgo gripu. Chicagos kar
dinolas Joseph Bernardin buvo 
šio įvykio šeimininkas. Daly
vavo maždaug 900 svečių, kurie 
už lėkštę sumokėjo po tūkstantį 
dolerių. 

— Jeruzalėje Izraelio Aukš
čiausiasis teismas praėjusį sek
madienį nusprendė, jog trys 
palestiniečiai bus deportuojami 
iš užimtų žemių. Šio teismo sesi
ja pirmą kartą buvo vieša vi
siems žmonėms. Šie palestinie
čiai pasižymėjo savo aktyvia 
veikla prieš Izraelį. 

— Bulgarijoje sekmadienį 
įvyko pirmieji vieši rinkimai į 
prezidento postą. Dabartinis 
prezidentas Z. Želevas ne galu
tiniais duomenimis gavo dau
giausia balsų, tačiau neatrodo 
kad laimėjo, nes nesurinko b09c 
balsų. Jo konkurentas Velko 
Valkanov, Socialistų partijos 
narys, buvusios Komunistų 
partijos aktyvus narys, gavo 
maždaug 3 1 ^ balsų. Trečiadie
nį laukiama galutinių rezul
tatų. 

Washingtone vykstančios 
derybos tarp palestiniečių ir 
Izraelio delegacijų pasiekė nežy
maus susitarimo kai kuriais 
klausimais. 

Paskola Estijai 
Talinas. Sausio 7. — Estijos 

vyriausybė patvirtino Estijos 
banko prašymą pasiskolinti 150 
milijonų doler.u iš užsienio, kad 
galėtų įsteigti pastovų fondą 
savo naujiesiems pinigams — 
kronoms padengti. Banko vado
vybė nori pradėti žygius nedels
dama gauti minėtą paskolą. 
Gamtos apsaugos ministras 
Tonis Kaasik pranešė, kad pasi
ruošimai šiam žygiui jau yra 
padaryti — bus naudojami Esti
jos miškai ka? užstatas gauti 
minėtai pasko ai. 

Maskva. Sausio 13. — Prekių 
kainų kilimas komunistiniuose 
kraštuose, kurie persiorgani
zuoja į laisvosios r inkos 
ekonominę sistemą, visad kelia 
didelių problemų kiekvienai vy
riausybei. Dažnai „kr in ta" 
vyriausybės, kai gyventojai ne
rimauja ir pradeda demon
struoti. 

Jau demonstravo ir Maskvo
je, nešdami Lenino ir Stalino at
vaizdus ir reikalaudami Rusijos 
vyriausybės pas i t raukimo. 
Negana to, praėjusį pirmadienį 
Rusijos Parlamento pirminin
kas Ruslan Chasbulatov reika
lavo prezidento Jelcino vy
riausybės atsistatydinimo, kuri 
prileidusi prie „nekontroliuo
jamos anarchijos" ekonominėse 
reformose. Į tai tuoj reagavo 
Rusijos vyriausybės atstovas 
spaudai, pareikšdamas, jog 
Jelcinas nemano šiuo metu at
sisakyti savo antrųjų pareigų — 
ministro pirmininko dėl to, kad 
didėja kainos. Kiek vėliau mi
nėtasis Chasbulatov pranešė 
nutraukiąs ryšius su prez. 
Jelcinu. 

Bet Interfax žinių agentūra 
pranešė, jog Jelcinas ruošiasi iš 
ministro pirmininko pareigų 
pasitraukti ir pasiūlęs keliems 
žinomiems rusų politikams 
užimti tas pareigas, nes jis pats 
norįs daugiau laiko skir t i 
Nepriklausomų Valstybių San
draugai. 

Reformos prasidėjo 
Prez. Jelcino vyriausybė pra

dėjo ekonomines reformas 
sausio 2 d. Rusijos ministro pir
mininko pavaduotojas Jegor 
Gaidar, vyriausias ekonomistas, 
pasakė, jog Jelcino vyriausybė 
visai nemano pasitraukti ir 
toliau vykdys reformų planus, 
nežiūrint kad kai kas nenori 
reformų. Natūralu, kad įveda
mos naujos taisyklės nepatinka 
senojo „raugo" asmenims. Pro
testai yra visoje Rusijoje, tačiau 
jie nėra tokio pobūdžio, kad 
sukeltų dar didesnę netvarką. 
Ypač padidėjo maisto produktų 

— Washingtone Pentagonas 
pranešė Kongresui, jog bus par
duota Pietų Korėjai 120 F-16 
kovos lėktuvų, kurie yra 
moderniškiausi Amerikos tos 
rūšies kovos džetai. Jų kaina 
bus daugiau kaip 3.8 bilijonai 
dolerių. 

Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius su palydovais buvo nuvykęs pasveikinti Lietuvos 
kardinolą Vincentą Sladkevičių Kaune su šv. Kalėdomis. I 
sveikinimus kardinolas atsakė: „Kalėdų šventė suartina mus 
visus. Ir šis suartėjimas mūsų tautoje dabar labai reikalingas. 
Dievo palaiminimo ženklas, kad tas suartėjimas tęsiasi iki pat 
viršūnių. Suartėjimas tautos gyvenime tikrai įvyks, ir mes 
jausimės vieni kitiems broliai ir seserys. Kristus, atėjęs į mūsų 
žemę. įsakė mums gyventi tiesoje ir meilėje. Tegul per jus, ypač 
per mūsų Vyriausybės veiklą, kuria mes žavimės ir kuriai visiškai 
pritariame, ši tiesos ir meilės dvasia tegu dar ryškiau reiškiasi 
ir tedaro mūsų tautai palaimingą įtaką". 

kainos, net 182%, praneša 
„Tasso" žinių agentūra. St. 
Petersburge šeimai reikia 
maždaug nuo 1,200 iki 1,600 
rublių maistui, per mėnesį, tai 
yra maždaug tris kartus dau
giau negu vidutinė alga. 

Reikalaudamas vyriausybės 
pasitraukimo, Chasbulatov sa
ko, jog tos ekonominės reformos 
įrodo, kad jos esančios neiš
mintingos ir toli nuo realybės. 
Todėl jis pasisako vėl už kainų 
kontrolės sugąžinimą. O italų 
poli t ikams, vizituojantiems 
Maskvą, jis pasakė, jog „vy
r iausybė yra nesugebant i 
tvarkytis". 

P a r a m a iš Vakarų 
nesaugojama 

Nors pats prez. Jelcinas ne
reiškė jokių didesnių komen
tarų dėl reformų kritikavimo, 
bet jo vyriausybės nariai visa 
tai priėmė rimtai ir vienas iš 
ministrų — Sergei Šakrai, teisės 
reikalų patarėjas Jelcinui, 
kalbėjo per televizijos vakarinę 
programą, pareikšdamas, kad 
Rusijos Parlamento pirminin
kas yra neteisus, net nepraė

jus dviem savaitėm nuo refor
mų pradžios, kritikuoti visą 
ekonominių reformų planą ir 
reikalauti Rusijos vyriausybės 
pasitraukimo. Jis pasinaudojo 
ta proga, kai keliamas nepasi
tenkinimas dėl kainų gatvėse, 
kad dar labiau suerzintų 
visuomenę. Pirmiau reikėję 
suprivatinti įmones, tačiau, kai 
tai buvo norima atlikti, tai buvo 
sakoma, kad pirmiau reikia 
suprivatinti žemės ūkį. 

Toje pačioje televizijos laidoje 
buvo pranešta, jog atsiųstoji 
humanitarinė parama iš Vaka
rų buvo palikta pagrindiniame 
Maskvos aerouoste neapsaugota 
ir nepaskirta išdalinimui. 

Parafuota Lietuvos-
Lenkijos deklaracija 

V i l n i u s . Sausio 3 d . — 
Lietuvos ambasada Washing-
tone pranešė, jog šiandien 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijoje parafuota 
„Deklaracija dėl draugiškų 
santykių ir kaimyninio bendra
darbiavimo tarp Lietuvos Res
publikos ir Lenkijos Respubli
kos" . Lietuvos delegacijai 
vadovavo Užsienio reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas 
Valdemaras Katkus, Lenkijos 
delegacijai — Užsienio reikalų 
ministerijos konsulinio depar
tamento direktorius Jacekas 
Čeputovičius (Jacek Czaputo-
wicz). 

Ši deklaracija turėtų būti 
pasirašyta abiejų šalių užsienio 
reikalų ministrų. Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
pasiūlė tai padaryti kuo grei
čiau. 

KALENDORIUS 

Sausio 15 d.: Paulius, Medą, 
Skirgaila, Snieguolė. 

S a u s i o 16 d.: Marcelis, 
Norgailė, Norgailas. Jovaras, 
Vydaitė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:44. 
Temperatūra dieną 19 L, 

naktį — 6 1. 
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BROLIS ZIGMAS 
BUDI PAS VIEŠPATĮ 

Gražiosios gamtos ir viso pa
saulio Kūrėjo pašauktas , š.m. 
sausio 4 dieną, iškeliavo a.a. 
Zigmas Jaun ius — tylus , bet 
d a r b š t u s Chicagos l i e tuv ių 
skautiškos šeimos narys . 

Sausio šeštąją j velionio v.s. Z. 
Jaun iaus budynes gausiai susi
rinko Chicagos ir apylinkių 
skaut iško darbo bendražygių, 
bičiulių, sut iktų Italijos-Argen
tinos išeivijos keliuose, būrys 
giminiečių bei artimųjų. Prisi
minta k a r t u praleistos akimir
kos, vykdyti užmojai pat ir t i 
džiaugsmai, o ta ip pa t a t l ik tas 
tradicinis skautiškas atsisveiki
nimas, kurį pravedė S. Robertas 
Vitas, „Lituanicos" tun to tun-
t ininkas . J is susumavo „išėju
siojo namo" skaut išką veiklą, 
užba igdamas m i n t i m i , kad 
dabar brolis Zigmas budi pas 
Viešpatį! 

„Aušros Var tų" tun to vardu 
prabilo ps. Renata Ramanaus-
kaitė-Borucki. Tai užuojautos 
žodžiai a.a.Zigmo našlei — sesei 
Felicijai (buv. Seserijos „Gabi
jos" administratorei) , dukra i — 
sesei Laimutei („aušrokei" nuo 
paukštytės ligi filisterės) ir žen
tui — s. Romui Rupinskui (užau
gusiam po „Lituanicos" spar
nu). Šermenyse dalyvavę broliai 

ir sesės a t s i s v e i k i n i m ą 
užsklendė vakarine malda — 
giesme „Ateina nakt is" . 

Skait iniais iš pranašo Izaijo, 
psalme Ganytojui, laišku romie
čiams ir kitais amžinybės temos 
tekstais kun . L. Zaremba, SJ , 
atliko religinę šių budynių dalį. 

Rytojaus dieną po gedulingų 
pamaldų Palaim. J. Matulaičio 
misijos bažnyčioje, Lemonte. 
skaut ininko Z. Jauniaus palai
kai nulydėti į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Keletas biografinių akimirkų: 
brolis Zigmas — Žemaitijos lau
kų sūnus — vokiečių okupacijos 
metais (1943) baigė Tauragės 
valst. gimnaziją; karo audrų nu
blokštas Italijon, pokariu dvejus 
metus Pizos mieste studijavo 
ekonominius mokslus. Pajudė
jus emigracijos srautui , atsidū
rė šiapus Atlanto. Pradžia — 
Argentinos sostinėje, kur įsi
jungė į skaut iškas gretas, o sk. 
vyčių būrelio narys nuo 1949. 
Buenos Aires mieste ir aukso 
žiedeliai sumainyti su sese Fe
licija; moterystės ryšį palaimi
no s. kun. Pr. Garšva, MIC, da
bartinis „Draugo" vyriausias 
redaktorius. 

1959-ieji metai vytį Z. Jaunių 
pasitiko j au Chicagoje. Čia j is 
žygiavo „Lituanicos" tunto ri
kiuotėje": i lgamet is „Basa
navičiaus" vilkiukų drauginin
kas, nuostabus jaunųjų vadovas 
ir auklėtojas. Vieną kadenciją 
vadovavo „Lituanicos" tuntui , 
darbavosi LSB Jamborės fonde, 
ėjo LSS Vidurio rajono vado pa
reigas. Pr iklausė ir sk. vyčių 
,įŠarūno" būreliui, kuris beveik 
visa pilnatimi čia sugužėjo iš po 
Pietų Kryžiaus padangės. 

Dievui — Tėvynei — Artimui. 
Tebūna Tau, bi >li Zigmai, 

lengva Amerikos ž mė, tešvie
čia Tavo kapą Žem< .tijos saulė! 

j . t. 

L ie tuv ių s k a u t ų sąjunga. 
džiaugdamasi a tgauta Lietuvos 
nepriklausomybe, pirmųjų lais
vės metų proga, skelbia 1992 
metų rašinių konkursą LSS na-
riams,-ėms žemiau nurodytomis 
sąlygomis: 

1. Konkurse gali dalyvauti 
visų LSS šakų vienetuose šiuo 
metu pr iklausantys ar nepri
k lausantys , bet įžodį davę, 
Sąjungos nar ia i ir narės . 

2. Konkurso temos pagal am
žių suskirstytos į t r i s grupes, 
laisvų temų pas i r inkimas turi 
ati t ikti pasiūlytų temų mintį, 
idėją, pobūdį. 

3. Konkurso laikas —1992 m. 
vasario 16 iki balandžio 23 d. 

4. Rašiniai, pasirašyti slapy
vardžiais ir atskiru užklijuotu 
vokeliu su tikrąja pavarde, var
du ir adresu, įdedami į voką ir 
siunčiami: LSS Rašinių konkur 
so komisija, 40 Burrovvs Ave.. 
Islington. Ont. M9B 4W7, Cana-
da — ne vėliau kaip iki 1992 m. 
gegužės 1 dienos (pašto antspau 
do data). 

5. K o n k u r s o t e m o s : 
V i lk iukams , p a u k š t y t ė m s , 

bebriukams, ūdrytėms: „Mano 

ASS Los Angeles sky r i aus met inėje šventėje. Iš k. — fil. Aldona Kudirkiene — socialinių reikalų 
vadovė, p re legen tas prof. dr . A. Alexiev :ster;ų p i r m i n i n k ė fil. Birutė Viskant ienė . Vydūno 
fondo premijos l au rea tas prof. Algis Avižurus. fil. R imas Stočkus — iždininkas, programos vedėja 
fil. Milda Mikcnienė , medal io mecenatą- fil. prof. dr . Leopoldas Trečiokas ir ASS skyr iaus ko 
respondente f". Aldona Aviž ienytė-Venckinienė . 

ATLANTO RAJONO SESERIJOJE 
Mielos Sesės , 

Vyriausios Skautininkės kvie
čiama sutikau vykdyti Atlanto 
Rajono atstovės pareigas. 

Tikiuosi, kad pradedant Nau
jus Metus galėsime palaikyti ar
t imus ryšius visoje Atlanto ra
jono Seserijoje, ir maloniai ben
dradarbiauti su Atlanto rajono 
Brolija. Pirmas mūsų bendras 
akivaizdinis ryšys turėtų būti 
LSS Atlanto rajono vadovių 
suvažiavimas. Dar su Brolija 
nebuvo s u t a r t a s g a l u t i n a s 
laikas, bet tikimės, kad rasim 
patogų laiką, nes reikės aptar
ti Atlanto rajono stovyklos 
reikalus ir bendrai Rajono tun
tų, vietininkijų ir draugovių 
veiklą. 

Kai kurios vietovės pageidavo 
suvažiavimo New Yorke. o kitos 
Lakewood, New Jersey. Jeigu 
turėtumėt siūlymų, prašau man 
pranešti. Pasi tarus su Atlanto 
rajono atstovu v.s. Broniu Naru, 
atrodo, kad vieno šeštadienio 
turėtų užtekti suvažiavimui, ir 
New Yorkas turbūt bus palan
kiausia vieta. Kol kas tur ime 
dvi datas: balandžio 25 arba ge
gužės 2 dienomis. Kai paaiškės, 
tiksli data bus visiems praneš
ta. 

LSS V. S. v.s. B. Banait ienė 
prašo priminti, kad nedelsiant 
reikia prisiųsti tuntų/vietinin-

kijų a r draugovių narių sąrašus. 
Žinoma, Imgviausiai tai at l ikt i 
suri i ikus iš visų nario mokestį, 
tada žinosite, kiek narių y ra ak
tyvių Jūsų vietovėje. 

Labai s\ arbu pradėti j au da
bar r inkt; nario mokestį, kurį 
siunčiate LSS iždininkei v.s. I. 
Markevičienei . LSS a ts tovė 
gauna kopijas. 

A . A . Viktor i ja C e č e t i e n ė 

Perna i spalio mėnesį mirė s. 
Viktorija Cečetienė, daug prisi
dėjusi prit> New Yorko skaučių 
veiklos; ankstesniais la ikais 
kar tu stovyklaudavo, o paskuti
niu metu dalyvavo beveik visuo
se New Yorko skautų,-čių rengi
niuose; prašoma pagalbos, nie
kuomet neatsisakydavo, iki pas
ku t inės savo gyvenimo dienos 
jautės i m asų Seserijos nare , to
dėl i r savo palikime paskyrė Se
serijai 2,000 dol. Amžino atilsio 
mūsų brangiai Skaut in inkei . 

R u o š k i m ė s s u v a ž i a v i m u i 

Skautininkių skyrius praneša 
apie 1992 m. gegužės 23-25 die
nomis ruošiamą suvažiavimą 
„Su meile į ateitį" Dainavos sto
vyklavietėje, Manchester, MI. 
Tai suvažiavimas jungian t i s 
LSS skautininkus,-es, Židinie-
tes, Akademinio skautų sąjū
džio narius, kar tu su skauta is 
vyčiais, vyr. skautėmis , jū rų 
būdžiais ir gintarėmis . 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

vadovas a r vadovė": „Ką aš 
žinau apie Lietuvą" arba laisva 
tema. Rašinys ne trumpesnis 
kaip vienas rankraščio psl. P r e 
mijos — I v. - 75 dol., II v. — 
50 dol. 

Skautams,-ėms, prit. skau-
tams,-ėms ir kitoms to amžiaus 
grupėms: „Kaip galiu padėti 
Lietuvai?", „Skautų pareigos iš
eivijai ir Lietuvai" arba laisva 
tema. P r e m i j o s I v. — 100 dol., 
II v. — 50 dol. Rašinys ne trum
pesnis kaip du rankraščio psl. 

Skautams-vyčiams, vyr. skau
tėms ar kitoms to paties am
žiaus grupėms: „Lietuviškas 
skautavimas išeivijoje", „Jei 
būčiau Lietuvoje, kaip organi
zuočiau skautų vienetą?" arba 
laisva tema. Rašinys ne trum
pesnis kaip t rys rankraščio psl. 
P remi jo s — I v — 150 dol., II 
v. - 75 dol. 

6. Konkurso mecenatas: LSS 
tarybos pirmija, naudodama 
prel. s. Juozo Prunskio Lietuvių 
fonde paskirtos sumos paluką 
nas. 

7. Rašinių vertinimą at l iks 
Toronto skautininkai.-kės. Ko
misija bus sudaroma pagal at-

Bus labai įdomus suvažiavi
mas. Tai jau dabar ruoškitės, 
užsisakydamos transporto prie
mones. Informacijoms galite 
kreiptis į mane arba į Skyriaus 
vedėjas. 

V a s a r o s stovyklą 
p r i s i m e n a n t 

Pernykštė vasaros stovykla 
praėjo gana sėkmingai, nežiū
rint, kad turėjome didelę audrą, 
kuri sutrukdė ir atėmė iš sto
vyklautojų laiko. P a d ė k a 
priklauso visoms skautėms ir jų 
vadovėms, prisidėjusioms įvai
riais darbais prie stovyklos dar
bų, o ypač Seserijos stovyklos 
viršininkei s. Teresei Meilu-
vienei ir jos štabui. Čia nevar
dinu daugiau pavardžių, nes esu 
tikra, kad tos, kurios užsitarna
vo pagyrimo ir stengėsi, kad sto
vykla gražiai ir sėkmingai pa
vyktų yra visoms mums žino
mos; o pačios turėtų turėti dide
lį asmenišką ir skautiška pasi
tenkinimą, kad jų darbo ir pa
galbos dėka stovykla pasisekė. 
Jus daugiausiai atsimins skau-
tukės su kuriomis dirbote ir 
vadovavote. Ačiū visoms sto
vyklos vadovėms ir stovyklau
tojoms! 

Laikas greit bėga — artėja ir 
šv. Kazimiero šventė. Ruoškitės 
Kaziuko mugei! Praneškit ku
riose vietovėse ir kada vyks Ka
ziuko mugės. Nusiųskite savo 
nuotraukų ir aprašymų į „Skau
tų Aidą" ir į lietuviškus laikraš
čius. Ir man praneškite, kada 
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pas jus vyksta ypat ingesni 
skautiški renginiai, mugės, tun
to sueigos ar šventės. 

Labai lauksiu Jūsų praneši
mų ir gerų pasiūlymų. 

Budėkime! 
s. Aldona Noaka i t ė -P in t sch 

At lan to R a j o n o a t s tovė 

LSS rajonų vadai A - ikos žemyne. Iš k. - jvs (ivnovaitė Treinienė - At lanto 
raj . . Marytė I" z - Vidurio raj. . s. fil. A. Seka - - Ramiojo V a n d e n y n o raj. 
ir s. A. Bal takienė — K a n a H ' - ra j . 

Nuotr . J . T a m u l a i č i o 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 

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. 

Liepos 11-25 d. — Chicagos 
skautų,-čių s tovykla Rako 
s tovyklavietė je , Cus te r , 
Michigan. 

siųstų rašinių skaičių, atsižvel
giant j LSS šakų įsijungimą 
konkurse. 

8. B e n d r o s p a s t a b o s : patar
t ina, ypač mažiesiems, rašinius 
rašyti sueigų metu. Tuo būdu 
konkursas būtų į t rauktas kaip 
sueigos dalis, o ne atsietas 
kažkoks pašalinis ^apsunkini
mas", įsijungimas į konkursą ir 
pasisekimas priklausys nuo va
dovų, -ių t inkamo dėmesio ir 
naudos supratimo. Vienetai, ku 
rių nariai,-ės aktyviau įsijungs 
į konkursą, bus specialiai atžy
mėti. 

Sėkmės rašyti ir budėti! 

Lietuvių S k a u t ų są jungos 
t a r y b o s p i rmi ja 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. P u t o k i Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
:-ečd jždarytaa ketvd 1-3 vpp penktd 

ir šestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kodzle Ave.. Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pu tok i Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ave 
Chicago, III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marque?te Medical Buildmg 

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 PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzle, Chicago, III. 
Tat. (1-312)925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Po vyr L a u c i ų įžodžio Los Angeles „Palangos" t un t e . Iš k. — sėdi naujos 
vyr sk.tiitės Vi l t i s J a n u t a i t ė ir Rima Mulokaitė. Stovi vadovės — ps. Gailė 
Radvenyte, s. dr . Giedra i t i enė ir vyr. skautė Rūta Mulokienė. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus 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. , Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaekl Rd., Chicago IL 

81 St. Ir Kaan Ava . , Juatlce. IL 
Tai. (1-312) 569-2660 (ve<kia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika SU 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUClŲ LIGOS 

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

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 6 6 S. Robertą Rd., Hickory Mllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) 5 9 6 4 0 6 6 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba hetuvškao 

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

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

Paloa Vlalon Contor, 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 Stroot 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (706) 448-5545 

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

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

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

A R A S ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Naporvtlle Campua 
1020 K. Ogdon Ava., Sutte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

( 



Neužmirštamos dienos — 

KRAUJAS NETYLI 
Ne kartą minėjome sausio 

13-tos Vilniuje ir liepos 31-mos 
dienų Medininkuose tragediją. 
Tai buvo Lietuvos tragedija, bet 
ją atnešė okupantas, jo klusnūs 
pavaldiniai ir sužvėrėję Sovietų 
Sąjungos kariai. Jų negalima 
laikyti tikrais kariais, garbin
gais kovotojais už savo krašto 
laisvę, bet kraujo ištroškusiais 
sadistais, kuriuos komunizmas 
žalojo daugiau kaip 70 metų. 
Nors nepasotinami kraujo ir 
gyvybių ištroškę vadovai seniai 
buvo mirę ar nužudyti, bet 
palikuonys sekė jų pėdomis, kol 
buvo išsemtas paskutinis lašas, 
kol buvo nužudyti paskutiniai 
okupuoto krašto žmonės ir kol 
patys sau išsikasė duobę, kurion 
įkrito visa Sovietų Sąjunga. 

Jei pasaulio galiūnai — bent 
tokiais laikomi — užmiršo pa
vergtuosius, kankinamus ir 
laisvės trokštančias tautas, tai 
Vilniaus ir Medininkų žudynės 
daugeliui atvėrė akis į komuniz
mo išsilaikymo vidų, į jo sieki
mus ir norą valdyti visą pasaulį. 
Ekonomiškai sugriuvusi Są
junga pasidarė daugelio valsty
bių bendrija, bet tokia bendrija, 
kuri traukia savo gerovei kitas 
tautas, kitų turtus ir kitus 
žmones. Jau šiandien matome 
Rusijos ir Ukrainos vidinę kovą, 
nors ir žodinę ar diplomatinę, 
bet kovą, kas pirmasis turi 
valdyti sugriuvusios imperijos 
likučius. Pasidalijimas turėtų 
būti tarp kelių laisvų valstybių, 
bet to nenori galingos Rusija ir 
Ukraina, nepaisydamos, kas jų 
laukia ateityje, kai atkus ir su
stiprės kitos vadinamos respub
likos. 

Pradžia tos suirutės ir Sovietų 
Sąjungos imperijos griuvimo 
buvo Vilniuje ir Medininkuose. 
Ten liejosi nekaltas kraujas, kai 
juo buvo sotinami žmonių krau
jo išalkę komunistai ir kai „dai
nuojanti revoliucija" parodė, 
kad už ginklą galingesnis yra 
žmonių laisvės t rošk imas . 
Lietuva ir lietuviai tų tragiškų 
dienų negalės niekada užmirš
ti, nes išlietas kraujas niekada 
nenutyla. 

* * * 

Lietuvių tauta net po tragiškų 
dienų ir neleistino kairiųjų ar 
sukairintų kasimosi po žeme 
ieško laisvės, kad jos palaimą 
pajustų visa tauta. Buvusių ko
munistų ir jų pritarėjų nereikia 
ieškoti po lovomis. Jie eina pa
viršiumi žemės, paviršiumi visų 
pareigų, turėdami užtarėju savo 
aplinkoje ir net svetur — išei
vijoje. Skleidžiančių tik blogas 
žinias užtenkamai yra nepriklau
somoje valstybėje, kaip jų buvo 
ir 1918 metų nepriklausomybės 
laiku. Bet jais patikėti tegali tik 
tie, kuriems asmeniniai reikalai 
labiau rūpi negu tautos ir savo 
artimųjų ateitis. 

Tos tragiškos pusšimčio metų 
ir paskutinio laiko dienos 
niekada neišnyks ir nesudils 
tautos kūne. Persekiojimai, 
vienas kito įdavinėjimai, kan
čios, tremtis, mirtis ir žudynės 
yra gyvenimo patirtis, kuri da
bartiniu laisvės siekimo metu 
primena tas dienas. Jos 
reikalavo ne tik dažno kraujo 
praliejimo ar gyvybės aukos, bet 
ir savo tautinių, asmeninių ir 
šeimos žymių sunaikinimo, 
išsižadėjimo ar užslėpimo. 

Gaila, kad šiandien daugelis 
net aukštas vietas turinčiųjų 
dar vis dairosi į buvusį 

okupantą, kuris parsidavėliams 
teikė privilegijas, kad tik jam 
t a r n a u t ų . J i e buvo uolūs 
okupanto tarnai praeityje, jie 
lieka uolūs tarnai ir dabartyje, 
kai tautos daugumas siekia 
tikro gyvenimo bent savo vai
kams. 

Ginčai ir vienas kito nieki
nimas yra pasidarę lyg mūsų 
tautos žymė, nes tiek vienur, 
tiek kitur asmeniškai užgau
liojami žmonės, o ne kovojama 
prieš klaidingas idėjas ar klai
dingus ėjimus. Juo labiau tai 
pastebima savoje tautoje, kai 
net tragiškos dienos, kai net 
buvę persekiojimai ar buvusios 
kančios ir mirtys neturi reikš
mės tautai, kuri skaičiuojama 
tik keliais milijonais. Vienybės 
reikia būtinai nepriklausomoje 
Lietuvoje, nes išlietas kraujas 
tur i ją vienyti. Vienybės reikia 
ir išeivijoje, nes ji taip pat turi 
tą patį kraują, kurį okupantas 
praliejo. O kraujas netylės nei 
tautoje, nei išeivijoje, nei isto
rijoje, nors aplinkui būtų ir 
imperijos. 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATVIRUMO KRAŠTUTINUMAI 
ATSISTATYMAS IR IŠEIVIJOS AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

IŠSIBLAŠKYMAS 

* * * 

Nepriklausomybė, demokra
tija ir laisvė eina kartu visose 
buvusiose Sovietų Sąjungos 
vadinamose respublikose. Ji 
turi būti įgyvendinta ir Lietu
voje, kuri pirmoji išdrįso pasi
skelbti nepriklausoma ir laisva, 
nors aplinkui dar siautėjo bolše
vikiška tvarka, privilegijuoti 
žmonės, dvigubos viršūnės ir 
vyriausioje valdžioje net iš
davikai ir svetimos valdžios tar
nai. Šį kartą neminime A. Bra
zausko ar K. Prunskienės, kad 
jie padėjo geriau save suprasti 
ir pažinti priešo kėslus valsty
binėje tvarkoje. Bet juos šian
dien laikyti patriotais reikia tik 
didelio neišmanymo. 

Kiekvienas, kuris mėgina iš
auklėti naują kartą demokrati
jai, laisvei ir nepriklausomybei, 
geresniam vienas antro suprati
mui ir vertinimui, ir Lietuvoje 
ir išeivijoje siekia to paties 
ir dirba tiems patiems tikslams. 
Laisvė ir demokratija nėra tik 
tušti žodžiai, kuriuos galima 
taikyti kitam. Laisvė ir demok
ratija yra vertybės, taikomos 
ne tik sau pačiam, savo tau
tai, savo gyvenamai vietai, bet 
ir savo artimui, savo kaimynui, 
juo labiau savo tautai. Buvę 
persekioj imai y ra a tėmę 
apgalvotą balsą daugeliui, kurie 
šiandien tegali tik teršti kitus, 
bet išteisinti visais atžvilgiais — 
net vagystėmis ir apiplėšimais 
— save ir savo artimuosius. Su 
tomis nedorybėmis kovojama 
laisvoje Lietuvoje, kovojama 
išeivijoje, kovojama su melu kur 
ir koks jis bebūtų. 

Prisiminti tas kraujo pralie
jimo paskutines dienas, prisi
minti vergiją, atimtas gyvybes 
ir įvykdytas žudynes per 50 
metų yra būtina. Tai yra tautos, 
siekiančios savo gyvenimo ir 
savos la isvės , t roškimas . 
Niekada tikras lietuvis negali 
užmiršti pralieto kraujo, niekas 
ir niekada negali tik nurodyti 
t au tos laisvės kelius. Kas 
paniekina išlietą kraują, pa
niekina savo tautą ir ją par
duoda. Išlietas kraujas atsilieps 
istorijoje net po daugelio metų, 
už kurį turės atsakyti kraują 
niekinančios tautos ir niekinan
čių žmonių vaikai. Lietuvių 
tautos balsas pralietu krauju 
pasauly niekada nenutils. 

P . S. 

Kuomet įvyko ilgai lauktas 
stebuklas — kovo 11-tos Nepri
klausomybės atstatymo akto 
paskelbimas, išeivija buvo 
priblokšta. Lietuvoje žmonės, 
kurie patys tame vyksme daly
vavo, gal kitaip tai pergyveno. 
Kadangi jie buvo gyvenimo 
srovėje, tai daugiau jautė įvykių 
pulsą. Tad jų gal taip labai ne
nustebino. Išeivija, nenorėdama 
likti nuošalyje ir tik stebėtojo 
rolėje, suskato ekonomiškai ir 
kitais būdais padėti. Veiklesnie
ji, ypač iš jaunesniosios kartos, 
jausdami organizuotos veiklos 
stoką, steigė įvairius „ad hoc" 
komitetus, kurių veikla buvo 
prasminga ir naudinga. Buvo ne 
tik dirbančių, bet ir patarimus 
duodančių. Įvairūs patarimai 
buvo girdimi mūsų susirinki
muose ir spaudoje. Buvo girdimi 
raginimai įvairiems fondams 
likviduotis ir visus pinigus per
duoti. Tačiau iš tų ragintojų tar
po savo rezidencijos nė vienas 
dar nepardavė ir pinigų tėvynei 
nepersiuntė. 

Girdėdamas raginimus, bend
rų nuotaikų veikiamas ir 
Lietuvių Fondas sumanė vieną 
milijoną paskirti atsistatančiai 
Lietuvai. Kadangi fondo kapita
las yra neliečiamas, tad reikėjo 
40 paragrafo pakeitimo. Tuo 
tikslu sušauktas specialus suva
žiavimas. Tik nežymiai daliai 
pasisakius prieše buvo nubal
suota minėtąjį paragrafą pa
keisti ir paskirti vieną milijoną 
Lietuvai. Šį nutarimą spaudoje 
paskelbus, fondo raštinėje ne
nutilo telefonai. Tėvynainiai, 
kurie čia vienais ar kitais 
tikslais „svečiuojasi", suskato į 
tuos pinigus savo rankas tiesti. 
Pasigirdo balsai: „Kada tuos 
pinigus dalinsite?" arba: „Kam 
paduoti prašymus?" O kiti net 
skelbėsi, kad turi V. Landsber
gio įgaliojimus tuos pinigus 
paimti.. Visiems reikėjo at
sakyti. Tuo tarpu fondo raštinės 
vedėjai, ir taip darbais per
krautai, tokie skambinimai 
padėties nepagerino. 

Fondo valdybos posėdyje buvo 
kalbama apie reikalą spaudoje 
painformuoti, kad nebūtų 
nereikalingų vilčių, skambi
nimų ir laiko gaišinimų. Bet 
išaiškinti nėra taip lengva, jeigu 
net fondo žmonėms nėra tai 
aišku. Fondo tarybos nariai 
buvo paprašyti savo nuomones 
raštu pareikšti. Beveik kiek
vieno nuomonė yra kuo nors 
skirtinga. Yra net griežtai 

JUOZAS ŽYGAS 

skirtingų nuomonių. Yra tokių, 
kurie temato tik 40-tąjį para
grafą. Jie tuo paragrafu taip 
susirūpinę, kad nebeturi nei 
laiko, nei noro pažiūrėti, ką 
1-masis paragrafas sako. O jis 
skamba taip: „Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Fondas (LF), angliškai — 
Lithuanian Foundation, Inc., 
telkia lėšas ir gaunamomis pa
jamomis remia lietuvių 
švietimą, kultūrą, mokslą; 
skatina išlaikyti tautinius 
papročius ir kalbą..." Tačiau 
yra nesuprantančių, ką tai 
reiškia. Nejaugi išeivijos tikslas 
būtų skatinti išlaikyti lietuviš
kus papročius ir kalbą Lietu
voje? 

Jeigu fondo žmonės, skaity
dami įstatų pirmąjį paragrafą, 
nesupranta, kuriam tikslui fon
das buvo įsteigtas, tad ko 
stebėtis, jeigu „besisvečiuo
jantieji" tą klausimą savaip 
aiškina. Apie fondą jau buvo 
tiek daug rašyta, tad ir nenuo
stabu, kad yra sunku orien
tuotis. „Jūsų aukomis Lietuvių 
Fondas išaugo į milžinišką 
nuolatinę finansinę jėgainę 
lietuvybės darbams išeivjjoje 
remti (Fondo aplinkraštis 1986 
m. pas P. Kilius ir A. Razma — 
aiškiai pasakyta „išeivijoje" 
J .Z.)". Lietuvai einant 
laisvėjimo keliu, išeivijoje at
sirado balsų, kurie norėjo tuojau 
išeivijos kultūrinius ir materi
alinius išteklius į ten perkelti. 
Bet buvo ir blaiviau galvojan
čių: „Klausimas, ar pasikeiti
mai Lietuvoje atleidžia LF nuo 
jo steigėjų nustatytų veiklos 
gairių. Ateityje išeivijos sudėtis 
Amerikoje mažai pasikeis. Maža 
dalis sugrįš į laisvą Lietuvą, bet 
jų vietą su kaupu papildys nauji 
ateiviai iš Lietuvos, nes imi
gracija į JAV padidės. Lietuvy
bės išlaikymo problemos išeivių 
tarpe liks tos pačios (Dr. K. Am-
brozaitis — „Draugas" 1990. 
111.29). Reikia atkreipti dėmesį 
į „steigėjų nustatytas veiklos 
gaires". Reiškia, kad fondas 
išeivijos reikalams buvo skirtas. 

Po specialaus fondo suvažia
vimo, kuris įvyko 1991 m. 
liepos 27 d. 40-tojo paragrafo 
pakeitimo reikalu, daugelis 
pradėjo į šalis blaškytis. Kad 
buvo nesiorentuojama, tai 
galime matyti iš to fakto, 
kadangi spaudoje pasirodė visa 
eilė aiškinančių straipsnių, 

kurie kai kuriais punktais patys 
sau prieštaravo. „Šiaip ar taip 
vieną milijoną dol. LF nariai 
yra išskyrę iš LF pagr. kapitalo 
ir jį, kaip Lietuvių Fondo 
dovaną, tenka perleisti Lietuvos 
kultūrinėms institucijoms, pri
silaikant LF nuostatų ir stei
gėjų (mano pabraukta J.Ž.) nu
brėžtų tikslų („Draugas" 
1991.XII.4). Kaip jau buvo anks
tyvesnėse citatose nurodyta, 
pagal jas išeitų, kad fondas 
įsteigtas išeivijos lietuvybei 
palaikyti. Tačiau fonde atsiran
da jau kitokių nuomonių. Tame 
pat rašinyje rašoma: „Reikia 
pastebėti, kad taryboje, kaip ir 
aukotojų tarpe, yra įvairių 
nuomonių. Vieni pasisako už LF 
kapitalo perdavimą Lietuvai, 
kiti tą reikalą sprendžia atsar
giau ir pasisako už pagr. 
kapitalo palikimą ir naudojimą 
tik gaunamų pajamų". Reiškia, 
taryboje yra žmonių, kurie ne
supranta, kokius įgaliojimus 
specialus suvažiavimas davė. 

Oficialus Lietuvių Fondo 
pranešimas nariams ir visuo
menei, kuris tilpo lietuviškoje 
spaudoje, irgi reikalo neišaiš
kina. 

„2. Tolimesnis Lietuvių Fon
do kapitalas pasilieka 
nedalomas... 

3. Nusistovėjus Lietuvos padė
čiai ir iškilus neatidėliojamiems 
reikalams, vėl bus atsiklausta 
narių dėl dalies kapitalo perlei
dimo Lietuvai". 

Darosi visai nebeaišku. Vie
name paragrafe „nedalinamas", 
o kitame paragrafe vėl apie 
dalinimą kalbama. Ką toks pa
aiškinimas paaiškina, tai tur
būt ir aiškintojams nėra aišku! 
Beskaitant šiuos aiškinimus, 
prisimena vienas teismo epizo
das, kur nusikaltėlis teisėjui 
sako: „Pone teisėjau, pasižadu 
daugiau nenusikalsti — iki 
sekančio nusikaltimo". 

PRIEŠ NUSIKALTIMUS 

Stiprinant kovą prieš nusi
kaltimus Chicagoje, ypač prieš 
užpuolimus gatvėse, FBI įstaiga 
Chicagoje gauna dar 18 naujų 
tarnautojų. 

SUMEDŽIOJO 81,571 
STIRNĄ 

Illinois valstijoje lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais medžiotojai 
nušovė 81,571 stirną. 

Vartant „švenčių sezono" 
metu vietinę spaudą, stebint 
televizijos programas, svaigo 
galva nuo reklamų pertekliaus, 
nes prieškalėdinis įkarštis 
„pirkinėtis" tapo Amerikos eko
nomikos rato pagrindine ašimi. 
Rėkiančios reklamos tele
vizijoje, beveik pusę turinio su
darančios reklamos spaudoje er
zino ir kėlė galvos skausmą, tai 
teko ieškoti atvangos kitose 
gyvenimo srityse. Koncentra 
vausi į politines ir ekonomikos 
žinias. 

O ką daugiausia mačiau pa
grindinėse televizijos žiniose? 
Ogi aukščiausiojo teismo kandi
dato ir teisės profesorės viešą 
intymių santykių nagrinėjimą, 
perduotą per visus televizijos 
kanalus. Bet tai dar nebuvo taip 
koktu, kaip vėliau sensacinga J. 
William Kennedy Smith byla, 
kurioje naktį bare sutikta 
mergina jį apkaltino išprievar
tavimu. Tai buvo ilgos valandos 
smulkmeniškų ir grafiškų 
apklausinėjimų, košmaras. Vie
tomis bylos eiga vertė žiūrovus 
rausti. Prisipažinsiu, kad po 
keletos minučių išjungdavau 
televizijos aparatą su viltimi, 
kad netrukus pamatysiu ką 
nors kito. Savo dideliam nusi
vylimui pataikiau ant pra
nešimo, kad byla būsianti 
transliuojama ištisai, net beveik 
iki vidurnakčio. 

Vėliau vyko ilgos diskusijos 
apie abi bylas, jų įtaką 
tolimesniems moterų ir vyrų 
santykiams tiek privačiame 
gyvenime, tiek viešumoje ir 
tarnybose. Nuomonių buvo 
daug, bet daugumas sutiko, kad 
tos bylos aiškiai pakenkė mo
terų teisėms ir įrodė, kad skun
dai dėl vyrų elgesio lieka be 
bausmės ir kompensacijos, tuo 
atidarant duris tolimesniam 
moterų skriaudimui. Tų bylų 
išdava: išteisina abu „kal
tinamuosius", moterys ne-
bedrįstančios savo skriaudas 
iškelti teismuose ir būsiančios 
priverstos toliau tyliai kęsti 
pažeminimą ir nuoskaudas. Dar 
yra nuomonių, kad teismų pro
cedūroje vyrų dauguma pa
kreipia sprendimus vyriškos 
lyties naudai-

Nagrinėdama šią temą, nesi
ryžtu gilintis į teisines pro
blemas, bet tik pabrėžiu, kad 
spaudos ir žodžio laisvės sąvoka 
jau nuėjo į kraštutinumus, jei 
dar visai neseniai televizijoje ir 
periodinėje spaudoje kai kurie 
išsireiškimai ar nešvankūs 

žodžiai būdavo išbraukiami ar 
„bleep" garsu išcenzūruojami, 
tai minėtų bylų sensacingas 
transliavimas ir vaikams bei 
jaunimui prieinamu laiku yra 
žemiau bet kokios kritikos. Iš 
tvirkėliai tampa herojais, scenos 
žvaigždėmis. 

Kai prieš kurį laiką garsusis 
krepšininkas „Magic Johnson" 
viešai pareiškė užsikrėtęs 
AIDS, jis tapo „didvyriu", kurį 
adoravo vaikai ir mokyklinis 
jaunimas. J is kviečiamas 
paskaitoms, garbinamas, ant 
rankų nešiojamas. Šalia to, tarp 
kitko taip pat paminėta, kad jis 
rugsėjo mėnesį susituokęs su 
patrauklia, jauna moterimi, ku
ri nesanti užkrėsta... 

„Quo vadis, America?" 
Jei mes lietuviai esame puri

toniškai nusiteikę, nedrįsdami 
paliesti seksualinės žmogiško
sios pusės, nuduodami, kad ji 
neegzistuoja ar yra gėdinga, tai 
dabartinis „atvirumas" nuėjo į 
kitą kraštutinumą. Seksualinis 
gyvenimas, paremtas meile ir 
tarpusavio pagarba, yra ver
tingas ir gražus tuo labiau, kad 
tik jo dėka atsiradome ir mes 
šitoje ašarų pakalnėje. 

Kai Amerikos nevykusi prohi-
bicija, uždraudus gaminti ir par
davinėti alkoholinius gėrimus, 
sudarė sąlygas gangsteriams 
įsigalėti ir praturtėti, taip per
dėta cenzūra skatina padugnių 
gaivalus gaminti pornografiš-
kus filmus, leisti pornografiškus 
žurnalus, kurie vis tik turi dide
lį finansinį pasisekimą. Kodėl? 
O gi todėl, kad tai „uždrausto 
vaisiaus viliojimas". Atvirumas 
yra spaudos ir žodžio laisvės pa
grindinis principas, bet ir jis 
turi turėti savo ribas. Panau
dojant seksualinę žmogaus bū
tybės pusę sensacingam tikslui, 
yra giliai pažeidžiamas žmo
giškosios prigimties grožis. Jei 
spaudos ir televizijo&bei radijo 
uždavinys yra informuoti ir su
teikti atvirą forumą skir
tingoms nuomonėms, tai koks 
buvo tų bylų transliavimo ir ap
rašinėjimo tikslas? Informacijos 
būtų užtekę, pranešus apie bylų 
eigą ir sprendimą, praleidus 
visas intymias ir nešvarias 
detales... Ne, tai ne todėl, kad 
tos „detalės" buvo ..nešvarios", 
bet todėl, kad jų kėlimas į 
viešumą turėjo tik vieną tikslą 
— pritraukti kaip galima dau
giau žiūrovų ir skaitytojų ir 
sukelti sensaciją. O išdava: di
dėja televizijos kanalų ir spau
dos pajamos, ir visa tai daroma 
vardan „žodžio laisvės". 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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Anksčiau ar vėliau kiekvie
nas patiria, kad pasisekimas, 
kurio verta ieškoti, yra pasie
kiamas laikantis krikščionių 
elgesio taisyklių. 

H. M. Field 

Tik tvirtas pasiryžimas, pro
tas ir sumanumas veda prie di
džiųjų tikslų ir pašalina visas 
kliūtis. Be šių principų nieko 
rimtesnio nepasiekiama. 

Napoleonas 

— Žinau, Albertai, kad esi aukso žmogus! Tave 
mylėti būtų dar per maža!.. Rodos, tu pats esi dovana... 
Bet tu žinai, kad aš neverta tokios didelės dovanos... 

— Ir vėl iš naujo savo vadžioji... Užmirškime viską! 
Mudu kaip geri, seni draugai atšvęskime! Štai. yra ir 
vynas, kava, pyragaičiai, ikrai, paprasta duona, be ku
rios joks valgis neskanus... Na, yra dar ir sviesto, sūrio, 
kiaušinių, ir šio bei to... 

Jis pasigardžiuodamas aptaria kiekviena iš maišo 
išimamą daiktą ir deda ant stalo. 

— Kam visa tai, Albertai? 
— Mat negalėjau atspėtifką tu norėsi šį vakarą 

pagaminti. Nori gero kepsnio — štai tau filet mignon 
steikas! O gal vokiškos Metwurst su juoda, rupia 
duonele? Ak, kaip skanu! Na, o kam tos ašaros0 Kodėl? 
Su jomis viskas bus tik sūriau!.. Ar aš tave įžeidžiau, 
ar užpykinau, Birutėle? 

Vilainienė nosinėle šluostosi neprašytas viešnias 
ir pilkų akių dėkingu žvilgsniu apšviečia Alberto akis. 
Apkabina jį be žodžių, o jis supranta jos širdies kalbą. 

— Mielas tu mano, brangus drauge, Albertai... Bet 
dar nieko nežinai kas vakar atsitiko.. Aš jau vieno 
kyšio atsisakiau... Henry susitiko mane gatvėje Aušra 
su juo buvo. Ėjau pas tuos „skolinimo ryklius bet jis 
ir Aušrelė sulaikė... Paskui užkandinėj bandė man 
duoti pinigų pluoštą, kaip tu dabar... Bet atsisakiau. 

— Ir gerai padarei! Suprantu tave! Žydelis norėjo 

viską sutvarkyti pinigėlių pagalba, kaip ir visus kitus 
reikalus... Tikrai bravo, kad atsilaikei ir nepaėmei! 
Vėliau labai gailėtumeis! 

— Atsakiau jam, kad aš pinigų visur ir visada 
gausiu pati. 

— Štai, ir gavai, ar ne? Aš juk tau žadėjau! Kamgi 
tau reikėjo eiti į tą įstaigą? 

— Kad labai jau prispaudė nepritekliai, Albertai... 
O dabar vėl atėjo mintis, jog jei nebūčiau ėjus į 
bankelį, nebūčiau sutikus Aušrelės! Tai buvo lem
ta... Bet, sakyk, Albertai, ar tikrai atiduodi visą savo 
pelną? 

— Tai tik pirmojo mėnesio pelno dalis. Po poros 
savaičių paaiškės galutiniai skaičiai, tai dar gausiu 
likutį. 

— Bet gal tau pačiam reikia? Negaliu priimti 
tokios didelės aukos, nes žinau, kad tave nuskriausiu. 
O jei nepriimsiu, tai tu labai įsižeisi. To aš labiausia 
nenoriu... Po to, kai ir dėdė atsisakė paskolinti aš tik 
tave vieną turiu visame pasaulyje! 

Stipriai apkabina savo ištikimą draugą. Jis junta 
moters dėkingumą. Nuo to sušyla jo siela, trokštanti 
meilės, šilimos ir laimės. 

— O kad tu žinotum, kaip malonu kitam duoti, 
dovanoti, suteikti artimui malonumą, pajusti, kad 
darai jį bent minutei laimingu ir patenkintu! Esu 
silpnas atsilaikyti prieš tokį malonumą... Na, aš bėgu 
dar pas Arūną, kol tu pati nutarsi ką valgysime!.. Aš 
tuoj grįšiu ir tau padėsiu, gerai? 

Albertas išeina į Arūno miegamąjį. Pasigirsta 
Arūno džiaugsmingas šūksnis. Ir vėl Birutės širdyje 
pakyla laimės pajutimas, šilima taip artimam ir 
mielam žmogui. 

„Šis vyras neša tik laimę, malonumą, pasiten

kinimą ir džiaugsmą!.. Bėjo man gyvenimas būtų la
bai sunkus... Aptemtų saulė... o vargas dar labiau pri
spaustų akmens dangčiu..." 

Norėdama pasidėti pinigų pluoštą saugesnėn vie
ton jį greitomis bando suskaityti žalsvas dvidešimtines. 
Suskaito jų aštuoniolika. 

„Beveik keturi... Viešpatie! Keturi šimtai! Ne! Ne
galiu šį žmogų apiplėšti! Už ką jis duoda tokią krūvą 
pinigų? Nei giminė man, nei vyras! Ar tai jau avan
sas to, kas neišvengiamai turės įvykti? Jeigu jis galvoja 
apie vedybas, tai klysta... Aš niekad — net už jo — ne
tekėsiu! Nors Stepas toli, nepasiekiamas man, bet 
Viešpats surišo mus amžiams... Ir Jo akių aš neišveng
siu... Surišo, kol gyvensim! Bet tikrai galiu ir Dievui 
pasakyt, kad myliu tik Albertą, ne vyrą Stepą — ne! 
Nesiryžtu tai daryti, kas gal kitiems rodos tik žaismu. 
Kiek moterų vėl išteka, nors žino. kad vyrai Lietuvoj 
tebėr! Kodėlgi aš turiu laikytis savo vyro? Ne — aš ne 
tokia, kaip daugelis! Gal kitos turi tokius pat draugus? 
Prisirišimu ir dovanom jie paveilia silpną moralę! 
Metę priesaiką ir palaimintąjį Moterystei žiedą! O. 
Dieve! Suteiki man stiprybės! Tik dėl Arūno, dėl šeimos 
gerovės priimu šias gėrybes, nes juk žinau, kad Tu 
veide šito žmogaus siunti man ne tik paguodą, bet 
sunkiausią bandymą, net ir pagunda Tačiau būsiu 
stipri! Pats, nors numylėtas, jis žino mano taisykles...' 

Tą sekmadienį Vilainienės bute buvo linksma ir 
smagu. Ypač džiaugėsi Arūnas, nes Albertas jam 
dovanojo rankinį laikrodį - su fosforinėmis rodyklėmis 
ir skaičiais, su apskritimu bėgančia sekundžių ro
dykle. Ir dar vienas nutarimas buvo padarytas — visi 
trys nusprendė vasaros atostogas praleisti kaime. 
Albertas ilgai ir vaizdžiai pasakojo apie savo keliones, 
apie gražias matytas vietas ir apie lietuvių ūkininku 
apgyventas vietoves netoli nuo čia. (Bus daugiau> 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, FL 

KALĖDINIS 
PABENDRAVIMAS 

Naujai išrinktoji Lietuvių 
klubo valdyba gruodžio 15 d. 
suruošė šio telkinio lietuvių 
kalėdinį pabendravimą. Pra
džioje Prince of Peace bažnyčio
je kun. Ričardas Grasso aukojo 
Mišias. Jis pasveikino gausiai 
pamaldose dalyvaujančius su 
artėjančiomis šv. Kalėdomis, pa
linkėjo laimės ir sveikatos, pa
sidžiaugė lietuvių gražiu bend
ravimu su šia parapija, prašė vi
sų pasimelsti ir už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą bei ko
voje nepavargusią lietuvių 
tautą. 

Pamaldos vyko jau naujosios 
bažnyčios gražioje koplyčioje, o 
prie šios bažnyčios statybos su 
penkių tūkststančių auka prisi
dėjo ir šio telkinio lietuviai. 

Pamaldų metų nuotaikingai 
keletą giesmių pagiedojo choras 
Sietynas, vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, ir pamaldom 
pridavė šventišką nuotaiką. 
Skaitymus ir savo kūrybos ti
kinčiųjų maldą skaitė Kazimie
ras Barūnas. Tuojau po pamal
dų apie 90 žmonių susirinko į 
salę kalėdiniam pabendravi
mui. 

Klubo pirmininkas Gedimi
nas Lapenas pasveikino tėvy
nainius su artėjančiomis Kalė
domis, palinkėjo tyro džiaugsmo 
ir sveikatos. Padėkojo sanajai 
klubo valdybai ir jos pirminin
kui J. Daugėlai, aštuonerius 
metus vadovavusiam klubui, už 
atliktus gražius darbus. Prista
tė naująją valdybą — vicepirmi
ninkas Alfonsas Bacevičius, 
sekretorė F. Dippell, iždininkė 
Danutė Šilbajorienė ir narė Al
gi ma Dautartienė. Pristatyda
mas valdybą pirmininkas Gedi
minas Lapenas pareiškė, kad 
naujoji valdyba sieks taikos, 
ramybės ir gražaus visų sugyve
nimo. 

Šia proga pažymėtina, kad šio 
telkinio lietuviai, išskyrus pa
vienių asmenų atvejus, visada 
gražiai sugyveno, gausiai daly
vauja visuose renginiuose, neat
sisako savo gausiomis aukomis 
paremti mūsų bendrinių organi
zacijų veiklą, spaudą. Vyksta 
šeimų, mažesniais ir didesniais 
būreliais susitelkiant, bendravi
mas švenčiant sukaktis, gimta
dienius, vardadienius. Ir vi
siems iki šiol buvusiems klubo 
valdybų pirmininkams ir jų val
dyboms priklauso už gražius 
darbelius nuoširdus ačiū. 

Balfo skyriaus pirmininkas 
Vaclovas Dzenkauskas pranešė, 
kad Balfo vajus baigtas, sky
riaus valdyba iš surinktų aukų 
atsiskaitė su centru. Vajaus 
metu aukų gauta 1,690 dol. Jų 
tarpe nuoširdžiai Balfą rėmusių 
Amalijos ir Mykolo Jagučių 
tūkstančio dol. auka. Pirmi
ninkas visiems už aukas nuošir
džiai padėkojo. 

Choras Sietynas, vadovauja
mas muz. Antano Skridulio, ir 
visi pobūvio dalyviai drauge pa
giedojo keletą gražių kalėdinių 
giesmių ir šį pobūvį nuteikė 
šventiška nuotaika. 

Klubo valdybos narės su tal
kininkėmis paruošė gražias vai
šes, kuriomis besivaišindami, 
visi nuoširdžiai pabendravo, 
vieni kitiems palinkėdami ge
riausių ir maloniausių Kalėdų 
švenčių. 

METUS UŽBAIGIANT 
Klubo valdyba sausio 1 d. 

Naujuose metuose gražiame Ca-
ponės restorane suruošė Naujų
jų metų pietus, kuriuose daly
vavo apie 70 žmonių. Klubo pir
mininkas Gediminas Lapenas 
pasveikino dalyvius, palinkėda
mas Naujuose 1992 m. sveika 

tos ir malonaus gyvenimo šioje 
gražioje Lietuvių nausėdijoje. 

Pradžioje, prieš valgant, buvo 
parodytas Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių atidarymo iškil
mių Lietuvoje filmas, kurį parū
pino muz. Antanas Skridulis, už 
ką pirmininkas nuoširdžiai 
padėkojo Pradžioje, besirinkda-
mi dalyviai vieni kitiems išreiš
kė jautrius, malonius Naujųjų 
metų linkėjimus. 

NETEKOME 4 
TĖVYNAINIU 

Praėjusieji 1991 m. šio telki
nio lietuviams buvo gana skau
dūs — netekome 4 tėvynainių: 
a.a. Petro Vainiūno, a.a. Povilo 
Bložio, a.a. dr. Ksaveros Žilins
kienės ir a.a. Leono Zdaržinsko. 
Šie tėvynainiai, kol sveikata lei
do, buvo aktyvūs šio telkinio na
riai, visur dalyvaudavo, lietu
viškuosius darbus remdavo sa
vo aukomis. Deja, paskutiniuo
ju laiku jie visi sunkokai sir
guliavo ir rečiau juos besu
tikdavome renginiuose. Ši ne
tektis skaudi mūsų telkiniui ir 
jų šviesų atminimą minėsime il
gai. 

RUOŠIASI SIETYNAS 
Gražiai veikiantis, daug 

gražių dainų ir giesmių savo 
repertuare turintis muz. Antano 
Skridulio rūpestingai vadovau
jamas choras Sietynas po 
švenčių pradėjo ruoštis savo me
tiniam koncertui, kuris žada 
įvykti balandžio mėn. Choras 
Sietynas giedodamas lietuvių 
pamaldose, o įvairiomis pro
gomis atlikdamas menines pro
gramas, žymiai prisideda ir prie 
šio telkinio kultūrinės veiklos. 
Chore dalyvauja 10 moterų ir 
penki vyrai. 

Pradedant Naujuosius metus 
tikime, kad nuo šiaurės šalčių 
atkils daugiau tėvynainių iš 
šiaurės, nes pas mus gyventi 
tikrai malonu. 

LIETUVIŲ FONDO 
ĮGALIOTINIS 

Sveikina visus šio telkinio 
Lietuvių Fondo narius su Nau
jais metais ir dėkoja už gausius 
įnašus. Turime 15 tūkstantinin
kų, įstojusių naujais nariais ar 
įnašus padidinusių įvairiomis 
progomis, švęsdami amžiaus ar 
vedybinio gyvenimo sukaktis ar 
įamžindami savo mylimuosius, 
amžinybėn išėjusius. Daug yra 
aukojusių žemiau tūkstančio, 
bet ne mažiau šimto dol. Iš viso 
per įgaliotinį LF įnašai siekia 
apie 40,000 dol. Linkėtina, kad 
ir šiais 1992 m. šio telkinio tė
vynainiai nepamirštų Lietuvių 
Fondo, kuris savo palūkanomis 
išlaiko išeivijos visą kultūrinę 

Elena Vasyhūniene kalbasi su svečiu iš Lietuvos • 
Skaisgiriu. dalyvavusiu Baltu nepriklausomybė-

Sąjūdžio atstovu Antanu 
-ventėje. Bostone. 

Nuotr. K. Daugėlos 

BOSTONO ŽINIOS 
DANOS GRAUSLYTES 

KONCERTAS 
Bostono Aukštesnioji lituanis

tinė mokykla spalio 19 d. Lie
tuvių Piliečių salėje surengė sol. 
Danos Grauslytės koncertą. 
Dainininkei akompanavo dau
gelio talentų moteris — Litu
anistinės mokyklos direktorė 
Daiva De Sa Pereira. 

Koncerto programoje buvo at
likta 10 pasaulinio masto ir lie
tuvių kompozitorių kūriniai. 

Solistė koncertą pradėjo F. 
Durante. italų bažnytinės muzi
kos kompozitoriaus ir prancūzo 
komp. G. Bizet religiniais kū
riniais. Sekė kompozitorių A. 
Ponchielli,G.Donizetti, G. Ver
di, J. Massenet ir G. Bizet ope
rų arijos ir trys lietuvių kom-

veiklą, remdamas lituanistinį 
švietimą, mokslą, meną, kultū
rą, gausiai skirdamas stipendi
jas studijuojančiam jaunimui 
tiek iš Lietuvos, tiek ir kitu 
kraštų jaunimui. 

Jurgis Janušaitis 

Miami, Fla. 

PASIAUKOJIMAS 
LIETUVAI 

Dr. Birutė Pautienytė Clotty, 
Barry universiteto Miami 
Shores, Fla. profesorė, Lietuvos 
akademijos Kauno filialo direk
toriaus Jovaišos iškviesta, 
skaito Marketing ir Manage
ment paskaitas Lietuvos Preky
bos vadovams ir akademijos stu
dentams nuo gruodžio 28 iki 
sausio 11d. 

Po sausio 13 d. dr. Pautienytė 
Clotty vėl grįžta į savo pastovų 
darbą Barry universitete. Tai 
vėl kilnių norų padėti Lietuvai 
konkretus pavyzdys iš jaunosios 
išeivių kartos atstovės. — K. 

pozitorių V. Kairiūkščio. B. 
Dvarionic ir J. Gruodžio dainos. 
Pasaulin; : kompozitorių kūri
niai bu \" atlikti originalų 
kalba. Sol. Danos Grauslytės 
dramatinis balsas ir įsijautimas 
j atliekamo kūrino charakterį 
žavėjo klausytojus. Ypač pub
lika vertino lietuvių komp. dai
nas, artimas lietuvio širdžiai, 

visų suprantamas ir vertinamas. 
Ilgai žmonės plojo, šaukdami 
„biss". Reikėjo dar dviejų dainų 
publiką patenkint i . Puikią 
palydą solistei teikė jai pianinu 
akompanavusi Daiva De Sa Pe
reira. 

GARBINGAS SVEČIAS 
BALTIC FREEDOM 

VAKARIENĖJE 

Lietuviai, latviai ir estai 
lapkričio 16 d. džiaugsmingai 
šv ntė Pabaltijo valstybių ne-
priKlausomybės atstatymą. The 
Westin Hotel Bostono miesto 
centre surengtoje iškilmingoje 
vakarienėje. Dalyvavo daugiau 
negu 800 asmenų. Svečių tarpe 
buvo ir Lietuvos Sąjūdžio ats
tovas Antanas Skaisgiris, lydė
jęs Lietuvos Respublikos 
ministrą pirmininką Gediminą 
Vagnorių jo kelionėje į JAV-es. 
Ta proga Antanas Skaisgiris 
svečiavosi pas savo giminaitį 
inž. Kazį ir sol. Stasę Daugėlus 
Bostone. 

Red. pastaba. Čia pateiktos 
žinios yra p. Elenos Vasyliū-
nienės rašinių santrauka. 

Silpnieji dreba prieš žmonių 
nuomonę, kvailiai — jos nepai
so, išmintingieji — ją iš
nagrinėja, o gabieji ją diriguoja. 

M. Roland 

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 
England. Tel. 081-460-2592 

SiCiome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su Lietuvos RESPUBLIKA. 

Pasiunčiame paskut in iausius VAKARŲ EUROPOJE 
gaminamus ir gaunamus vaistus. 

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia
gas, rūbus, spor t in ius kos t iumus ir sport in ius batus, 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščausiu kursu klientui, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Siūlome populiarų siuntinĮ: 1991 m. No. 1 . 
3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei, 3 m. puiki medžiaga 

suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 p. 
sportnįų batų, vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400.00 (Oro paštu). 

Parduodame „Olympia" rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

BEKONKURSINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys No. 5. $100: 
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv. ryžių, 200 gr. 

tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv. dešros, 2 
sv sūrio, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. valgomos alyvos, 1 butelis 
krupniko. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

Pereitų metų gruodžio 7 d. Vasario 16 gimnazijos muzikos mokytojo A Paltino 
mokiniai koncertu paminėjo V. A. Mozarto 200 mirties metines Is kairės: 
Nerius Landys. Bronius Motekaitis ir Liudas Motekaitis. 

Nuotr M. Šmitienės 

NEW JERSEY, NEW YORK - „Uetuvoa Atsiminimai". 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. Is Seton Hali Unlvarsi-
tato stoties, 89.5 FM banga. „Music of Utttuanls" pro
gramos, vedamos anglų kalba, Is tos pačios stotlss, 
taip pat sekmadlanlals girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — dlrsklorius, 234 Sunltt Dr., VVatchung. 

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

DĖMESIO 
visiems norint iems susigrąžinti 

išl ikusį nekilnojamąjį turtą 
LIETUVOJE! 

1991 matų b l rža l io 18 d i e n ą išleistu L IETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kaip: 

1. Žemę 
2. Miškus 
4. Ūkinius-komercinius pastatus 
4. Gyvenamuosius namus 

•ašymams paduoti laikas pratęstas. 

šuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė Agentūra 
„JusCon" Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi Į vietines savivaldybes, pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 
dienas nuo jų užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreipta 

te l . (416) 767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL fcSTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA g> 

RE7MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

a 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kactria Ava., 

Chicago, H. 60929 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Ontui); 21 
MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-583-6100 

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

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

S MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BHnstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta\. 

5953 S. Kadzia Avs. 
Tsl. 436-7878 

FOR SALE, Orland Park, brtek ranch hom«, 
3 BD. 1 v* BA. famHy room with fireplace, hard 
wood ftoors m family room and bedrooms, 2 car 
art garage. centrai air. fenced in yard. tocated 
in Catalma subdmson. in walking distance to 
Kruse Schoot. adj to park. Originai owrters retir-
ing. pnce $161.000 Ptton* 70S-S14-971*. 

95th St. Commerclal Property 

Prime Oak Lavvn location. Many possibilities, many updates. Plen-
ty of parking in rear of bldg. aeross from new municipal parking 
lot. 3,000 sq. ft. There is a renter in rear office who is willing to 
stay. Rent can help pay your mortgage. CaJI for further info. 
$149,000. Ovvner very motivated. 

CHALET REALTORS 
1-708-499-0361 ;• 

•ivnšfio 

• 

MISCELLANEOUS IEŠKO DARBO 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi West 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

40 m. moteris 
iš Lietuvos ieSka darbo. 

Tel. 312-436-1437 
;p;jf ' 

r! i 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. M S - M 2 4 . Nuo 8 ryto M * * . * . 

Kalbėti lietuviškai « 

BARTKUS CONSTRUCTION 
Vonios, virtuvės, priestatai, 
raštinės, dažymas. Turiu leidi
mą ir apdraudą. 

Tel. 708-489-2593 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J. B. Končius. 
142 psl 

BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE 
1000 years of Struggle for Freedom. Vai. 
Ramonis. 79 psl 

CROSSES IN THE ARCTIC a Lithuanian 
woman survives the gulag. M. Mėlienė. 
179 psl 

LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkenienė. 
144 psl 

EASY VVAY TO LITHUANIAN, vadovėlis ir 6 
kasetės mokytis lietuvių kalbą 

A PRIEST IN STUTTHOF, pergyvenimai kon
centracijos stovykloje. Stasys Yla. 294 
psl 

LITHUANIA AVVAKENING. A. E. Senn. 294 
psl 

A GUIDE TO THE BALTIC STATES. Ingrida 
Kalninš. 309 psl 

IS THAT YOU LAUGHING COMRADE? Algis 
Rukšėnas. 182 psl 

FIGHTERS FOR FREEDOM, lietuvių partizanų 
kovos Lietuvoje. J. Daumantas. 279 psl. 

HISTORY AND COMMEMORATION IN THE 
BALTIC. Saulius Sužiedėlis. 128 psl. . . 

LITHUANIANS IN THE USA aspects of ethnic 
identity. David Fainhauz. 246 psl 

$5.00 

$5.00 

$5.00 

$4.00 

$50.00 

$15.00 

$24.95 

$17.95 

$5 95 

$10.00 

$5.00 

$1500 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 
LIETUVIŲ R. KATALIKŲ 
ŠV. KAZIMIERO MISIJOS 

NARTŲ SUSIRINKIMAS 

Misijos komitetas sausio 8 d. 
sušaukė Lietuvių klubo salėje 
met inį misijos narių 
susirinkimą. Komiteto pirm. -
Klemas Jurgėla įvadiniu žodžiu 
pradėjo susirinkimą ir išvardino 
per metus 17 mirusiųjų, kurie 
susirinkusiųjų pagerbti minutės j 
susikaupimu. Misijos dvasios j 
vadovas kun. Steponas Ropolas 
sukalbėjo maldą. Jonas Švedas 
perskaitė pereito susirinkimo 
protokolą. 

Apie misijos piniginį stovį 
padarė išsamų pranešimą 
Juozas Žvynys, pažymėdamas, 
kad pagal Misijos Dvasios 
vadovo diecezijai teikiamas 
žinias misijai priklauso 212 
šeimų, kas sudaro 425 narius, 
kurie kartu su svečiais 1991 m. 
aukomis parėmė misiją sumoje 
23,017 dol., ir dieceziją 2,146 
dol. Saldo sausio 1 d. 17,164.30 
dol. Pinigai laikomi First 
Florida banke. 

Kl. Jurgėla, išbuvęs komiteto 
p i rmininku trejus metus, 
pranešė, kad pereitais metais 
misijos dvasios vadovams 
kaitaliojantis, komitetas tetu
rėjęs tik vieną posėdį. Komiteto 
nariai rinko bažnyčioje aukas 
misijai ir atliko vyskupijos užde
damas misijai prievoles. Misijos 
komitetas, atsižvelgdamas į 
Pranciškonų raštišką kreipi
mąsi paaukoti atitinkamą sumą 
Lietuvos pranciškonams, iš 
misijos kasos šiam tikslui 
paskyrė 2000 dol., ką susirin
kimas patvirtino. Religinei 
šalpai per vieną rinkliavą 
bažnyčioje suaukota 1200 dol. 

Kun. St. Ropolas pasidžiaugė 
savo atvykimu į šį telkinį, 
dėkojo misijos komitetui už 
malonų bendradarbiavimą ir vi
siems už gausų lankymąsi į 
misijos pamaldas, primindamas, 
kad misijai priklauso 425 
nariai. Paragino susirinkusius 
informuoti apie ligonius, ypač 
sunkiai sergančius, kad galėtų 
aplankyti ligoninėse ar namuo
se ir suteikti religinius pa
tarnavimus. 

Po pranešimų buvo pareikšta 
kai kurių siūlymų ar pageida
vimų, į kuriuos atsakė dvasios 
vadovas ir komiteto 

Laiškas 
VALSTYBĖS ŽENKLO 

„VYTIS" IŠNIEKINIMAS 

Lietuvių Dailės muziejuje Le-
monte Vilniaus dailininkų pa
rodoje buvo išstatytas Mika
lojaus Povilo Vilučio paveikslas 
„Mėlynasis r i t e r i s " 1990. 
Paveikslas yra mūsų valstybės 
ženklo „Vytis" bjaurus ir pa
juokiantis sukarikatūrinimas. 
Tai yra mūsų tautos ir Lietuvos 
valstybės įžeidimas. Raitelis joja 
iškėlęs kardą ir iškišęs pusės 
sprindžio ilgumo liežuvį, jau 
nekalbant apie kitas detales, 
kurios aiškiai parodo norą pasi
šaipyti iš mūsų Valstybės 
ženklo. Paveikslo fotografija yra 
patalpinta „Drauge" pereitų 
metų lapkričio 16 d., Mokslo, 
meno ir literatūros priedo 2 psl. 
Tenka labai stebėtis, kad buvo 
leista tokį paveikslą eksponuo
ti. Neteko girdėti, nei skaityti, 
kad kas nors būtų pakėlęs pro
testo balsą ir niekas nepa
reikalavo, kad toks paveikslas 
būtų nuimtas ir grąžintas atgal 
dailininkui, o dar geriau išmes
tas į šiukšlyną! 

Algirdas Idika 

Red. pastaba. Ne visi rai
teliai yra šv. Jurgis, ne visi 
Lietuvos Vytis. Būtų gera, kad 
prieš rašant būtų pastudijuo
ta meno istorija, kur yra raitelis 
ir tik raitelis! 

pirmininkas. 
I naująjį komitetą išrinkta: 

komiteto pirmininku Pranas 
Petraitis ir komiteto nariais 
Alfonsas Aleksiejūnas, Jonas 
Grėbliauskas, Vacys Kriaučiū
nas (jis šiose pareigose jau nuo 
misijos įsikūrimo), Vacys Pet

kus ir Balys Rymantas. 
Baigdamas susirinkimą Kl. 

Jurgėla padėkojo kun. St. 
Ropolui bei kolonijoj esantiems 
kunigams pensininkams, talki
ninkaujantiems religiniuose rei
kaluose ir visai eilei asmenų, 
įsijungusiems prie misijos pa
reigų. 

Trumpą žodelį tarė ir naujasis 
pirm. Pranas Petraitis. 

Susirinkimas, užtrukęs vieną 
valandą ir 15 min., baigtas 
dvasios vadovo malda. 

Susirinkime dalyvavo 150 
misijos narių. 

K. Gmž. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. sausio mėn. 15 d. 
Tarp praeities, kur yra mūsų 

atsiminimai, tarp ateities, kur 
yra mūsų viltys, dar yra dabar
tis, kur yra mūsų pareigos. 

G. Palau 

visi — 
Lfcfcnrią Fonde ar esi? § 

3801 \VEST 33TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHO.NE: (312) 471-3900 
L'-S.A. 

iinm roNBAs /^imumiu romiu 
Santrumpos: atm. [n. = atminimo Įnašas, pavardė po 

dvitaškio = aukotojas, įm. • įmokėjo, asm. • asmuo, 
suma po pavardės = Įnašų I i viso. 

1991 m. rugsėjo mėn. 

1 x $5 X, $2,555. 
1 x $10 Styga Zenonas atm. įn., $10. 
1 x $20 Ivaškienė Ona atm. įn., $3,080. 
1 x $40 Bajalienė Angelė atm. įn.: Vytautas Kutkus, $180. 
6 x $100 Anužis Petras atm.: Banevičiai A. ir V. $500; Balsys 

Vladas atm. įn.: Balsiai Albina, Liucijus ir Raymondas, $125; 
Gobienė Kazimiera, $100; Jasas Adomas, P. ir Zuzana (mirusi), 
$1,204; Mc Coy Allen, $100; Slavinskai Eugenijus ir Irena, $200. 

1 x $120 Jonaitis Juozas atm. įn.: Baniukattis V. ir N. $40, 
Lekutis Pr. $25 ir 4 kt. asm. 

1 x $150 Kazickas dr. Juozas ir Aleksandra, jų 50 m. vedybų 
proga įm. M. M. O'Block. 

2 x $200 Materas Eduardas atm. įn.: Materas Juozas, $2,000; 
Paskųs Raymond, $450. 

1 x $300 Daržinskis Stasys ir Ona, $800. 
1 x $335 Genienė Vilhelmina atm. įn.: Gvildys J. ir W. $40, 

Miklas H. ir I. $35, Baleišis Antanina $25, Jokubauskas St. ir P. 
$25 ir 10 kt. asm., $635. 

1 x $350 Tonkūnas Mykolas atm. įn . : Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo proga įm. Rudaitienė Ritonė $350, 
$1,000. 

1 x $400 Daugirdas Jonas ir Ona, $600. 
4 x $500 Lietuvos savanorio Fulgento Janono ir žmonos Mari

jos Stipendijų Fondas, $29,000; Simanas Vacys, $3,100; Vitkus 
Juozas atm. įn.: 5-tų mirties metinių proga įm. Vitkuvienė Apoloni
ja, $1,500: Vitkuvienė Antanavičiūtė Apolonija, $500. 
2 x $500 Materas Juozas, $3,000; Saulis Algirdas ir Aušra, 
$1 ,000 . 

4 x $1,000 Bacevičius Alfonsas ir Hilda, $1,000; Lietuvių 
Muzikos Šventės Rengimo Komitetas, $1,000; Liorentas Jonas 
atm. pagal jo valią įm. Kasis Ina, $2,550; Pūčius Mečys testamen
tinis palikimas, $2,450. 

2 x $2,500 Jablonskis dr. Konstantinas, $9,000; Ruibys kun. 
dr. Kazimieras atm. įn.: Daržinskis Stasys ir Ona, $2,500. 

1 x $15,620 Jašinskas Jurgis, testamentinis palikimas, 
$15,620. 

I i viso $30,950. 

1991 m. spalio mėn. 

2 x $10 Palionienė Sofija, $195; Vaitkevičius Stasys, $200. 
2 x $20 Bulkaitis Viktoras, $270; Paliokas Fredas atm. įn., 

$20. 
3 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $675; Sarauskas 

Alphonse J. $150; Vydas Emilija atm. įn.: įm. bendradarbiai, $47. 
1 x $30 Grinis dr. Gedas Marius, $140. 
8 x $50 Chainas Viktoras, $850; Krasauskas kun. Rapolas, 

$275; Petravičienė Lidija, $320; Prunskis dr. Jonas V., $150; 
Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $1,000; 
Statulevičius Albinas atm. įn.: Baltutis Vyt. ir Ona, $50; Tonkūnas 
Mykolas atm. įn.: VVidman G. ir R., $1,050; Vaičeliūnienė 
Kazimiera, $520. (Bus daugiau) 

PASAUUO UETUVIŲ CENTRUI AUKOJO 
Po 1,000 dol. — R. ir D. Petkai, R. ir E. Balčiūnai, G. ir J. 

Augiai, R. ir R. Griškeliai, V. ir D. Kochanauskai; po 500 dol. — 
A. ir L. Stepaičiai, Lithuanian Alliance of America, Lodge #228; 
po 300 dol. — J. ir G. Leskauskai, P. ir G. Juodikiai, J. Kan-
cevičius; po 200 dol. — dr. A. ir A. Lipskiai, D. ir A. Misiuliai, dr. 
A. Brizgys, V. ir L. Germanai, J. Vizgirda, V. ir P. Janušonai, D. 
ir A. Urbučiai, dr. E. ir A. Lėliai; po 100 dol. — ir B. Bartkai, S. 
Galinis, K. Račiūnas, A. ir T. Kučiai, V. ir A. suopiai, D. Vasys, 
L. ir S. Kankai, D. ir D. Siliūnai, dr. D. ir R. Lapkai, R. ir V. Kankai, 
E. ir E. Cizinauskai, I. ir V. Užgiriai, V. ir S. Žemaičiai, A. ir V. 
Kriščiūnai, R. ir D. Korzonai, dr. R. ir M. Nemickai; po 50 dol. 
— S. ir M. Dailidės, J. ir I. Laučka, J. ir A. Dancy, A. Sutkuvienė 
ir R. ir R. Ošlapai, a.a. S. Indreikienės atminimui, J. Mihkevitch; 
po 25 dol. — G. ir T. Paliūniai, L. Baltrėnas, V. Grybauskas, V. 
ir V. Raišiai; po 20 dol. — G. ir V. Damijonaičiai, V. ir J. Pleiriai, 
G. ir R. Bielskai, ses. M. Gabrielė, A. ir A. Mulioliai. J. Poiikaitis, 
A. ir L. Stokai, R. ir A. Marchertai, 27 dol. — P. Bernotavičius; 
po 10 dol. — S. Mockuvienė, D. ir A. Barzdukai, K. Katilius, P. 
Matiukas. 

Pasaulio lietuvių centro taryba ir valdyba nuoširdžiai dėkoja 
už aukas, kurios bus skirtos Centro pirkimo paskolos išmokėjimui 
ir išlaikymui. Kviečiame visus aukomis arba darbu prisidėti prie 
šio svarbaus lietuvybės židinio išsaugojimo. 

A.tA. 
JUOZAS KAPAČINSKAS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė 1992 m. sausio 13 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 84 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Virbalio par., Mažučių kaime. Ameriko

je išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, sūnus 

Juozas, marti Danutė, anūkai Audrytė, Vytas ir Rimas, sesuo 
Anelė, brolis Augustinas, podukra Vilhelmina, posūniai Ed
mundas ir Rinaldas ir jų šeimos bei tolimesni giminaičiai 
Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadienį, sausio 15 
d. ir 16 d., nuo 2 iki 9 vai. vakaro Petkus-Marąuette Funeral 
Home koplyčioje, 2533 W. 71st St., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 17 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus, sesuo, brolis ir šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312476-2345. 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
STASĖ 

MAŽELYTĖ 
TUMOSIENĖ 

Šių metų sausio 15-tą dieną sueina dešimt metų, kai atsi
sveikinome su mūsų mylima Mamule. 

Ją prisimename su meile ir džiaugsmu. 
Prisimename kuo gyveno ir kokio pavyzdžio palikimu mus 

apdovanojo. 
Prisiminame jos gyvenimo ir mirties tylias, gilias pamokas 

mums. 
Kviečiame visus, kurie ją pažino ir kurių gyvenimo ribos 

vienaip ar kitaip susilietė su jos, prisiminti ją mintyje ir 
maldoje. 

Duktė Lilė ir žentas Valius Gražuliai, vaikaičiai 
Paulius, Marius, Laura Vakarė ir Andrius, ir Birutė. 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, giliai liūdinčią šeimą, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia 

Illinois Lietuvių Gydytojų draugija 
ir pagalbinis moterų vienetas 

Lietuviškosios Skautijos Didžiajam Darbuotojui 
— laisvoje Lietuvoje, Skautų Sąjungos pogrindyje 
vokiečių okupacijos metais, Vokietijoje ir JAV-bėse, 
daug iškentėjusiam JAV-bių teisinių organų pinklėse 

A.tA. 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI 

mirus, jo žmoną s. VALERIJĄ, sūnus RIMĄ ir 
VYTAUTĄ bei jų šeimas ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

A.S.S. Los Angeles Skyrius 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, jos broliui dr. PETRUI KISIELIUI ir jo šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Melrose Parko apylinkės lietuviai 

GAVO DAUG MENO 
DOVANŲ 

Chicagos Meno insti tutas 
1991 m. gavo dovanų net 2,387 

kūrinius. Aukoti paskatino ir 
įstatymas, atnešęs mokesčių 
lengvatas aukotojams. Tai 
rekordinis dovanų gausumas 
šiam meno muziejui. 

A.tA. 
MAGDALENA GRISIUS 

G I R A I T Y T Ė 

Gyveno Rockville, MD, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. sausio 12 d., sulaukusi 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus dr. Richard Grisius, 

marti Sylvia, anūkai: Richard, dr. Margaret, Michael, 
Thomas, Timothy; sesuo Maria Burbienė, krikšto duktė 
Alfena Norvilienė ir sūnėnas Jonas Kazlauskas su šeimomis; 
giminaičiai: Antanina Smith, Juozas Stankevičius, Bruno ir 
Lucille Shotas su šeimomis. 

Priklausė Šv. Teresės draugijai, klubams: Brighton Parko 
moterų, Zarasiškių, Joniškiečių, Upytės; Lietuvių Susivieni
jimui Amerikoje; velionė buvo fundatorė ir rėmėja Tėvų 
Pranciškonų, Tėvų Jėzuitų, našlaičių prieglaudos. 

Kūnas pašarvotas sausio 17 d., penktadienį 4 iki 9 v.v. 
S. C. Lack & Sons koplyčioje, 6541 S. Kedzie Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 18 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus , marti, anūkai, sesuo, krikšto duktė, 
sūnėnas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 312-4341700. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

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

kad atidarė naujas 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. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

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

708-4304455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th 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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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. sausio mėn. 15 d. 

x Žurn . S t a sys Pieža buvo 
atvykęs į Chicagą pas sūnų ir 
dukterį ir ta proga kalbėjosi su 
, .Draugo" administratorium 
kun. Petru Cibulskiu. Šiuo 
metu jis išvyko vėl į savo nuola
tinę gyvenvietę North Jutson, 
Ind. Sausio pabaigoje jis, kaip 
Lietuvių Kata l ikų spaudos 
draugijos, leidžiančios „Drau
gą", d i r ek to r iu s , da lyvaus 
metiniame susirinkime Chica
goje. 

x Už 1991 m. sausio 13-tos 
dienos nužudytuosius Lietuvoje 
bus auko jamos šv. Mišios 
sekmadienį, sausio 19 d., 10:30 
vai. ryto Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Altos Chicagos skyrius visus 
kviečia dalyvauti. 

x Šiaul ių mies to ansamblis 
„ J o n i s " , su l aukęs didelio 
pasisekimo Hartforde, Putname 
ir New Jersey valstijoje. Vasario 
2 d. 3 vai. p.p. „Jonis" atliks 
koncertą Chicagoje, Jaunimo 
centre. Rengia Margučio radijas 
ir LB Socialinių reikalų taryba. 

x „ B r i d g e s " , Lithuanian 
American News Journal, perei
tų metų spalio-lapkričio nume
ris, išėjo iš spaudos. Šiame 
numeryje rašo Alberta Cizaus-
kas, Rosalie Woods apie Kojelį, 
Elona M. Vaišnys ir kt. Žurnalą 
redaguoja Joseph Arlauskas, 
administruoja Zina Dresliūtė. 

x L a r i s a J a n k ū n a s , Cicero, 
111., pratęsė prenumeratą, pri
dėjo 20 dol. lietuviškos spaudos 
p a l a i k y m u i i r 10 dol . už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. L. Jankūną skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
aukas tar iame nuoširdų ačiū. 

x Ats iun tė p o 20 dol. už ka
lėdines korteles ir kalendorių: 
Dalia Musonytė. Chicago, 111., 
dr. Jonas Vengris, Osterville, 
Mass., Elena Raubertienė, Atco, 
N.J., S. Vashkys, St. Petersburg 
Beach, Fla., Jean Misevich, Le-
mont, UI., Labai dėkojame. 

x P i rmą k a r t ą Chicagoje! 
Garsioji Lietuvos estrados solis
tė Nijolė Ščiukaitė dainuos Jau
nimo centro didž. salėje šį 
sekmadienį, sausio 19 d.,3 vai. 
p.p. Bilietus įsigykite iš anksto 
„Patria" parduotuvėje, 2638 W. 
71 St., Marąuette Parke, tel. 
312-778-2100. Nepraleiskite 
progos išgirsti šią Lietuvos 
estrados žvaigžde! 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Vaizdo* pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

x Amerikos Lietuvių Tary
b a sausio 13 d. — Laisvės 
gynėjų dienos minėjimo proga 
pasiuntė Lietuvos Respublikos 
prezidentui prof. Vytautu i 
Landsbergiui pareiškimą, kar
tu jungiantis į bendrą minėjimą 
ir pagerbiant sausio 13 d. 
Lietuvos Laisvės gynėjus — 
mūsų tautos didvyrius. 

x Lietuvių M o t e r ų fede
racijos Chicagos klubas kviečia 
tėvus, ar bent vieną iš jų, ateiti 
į susirinkimą, kuris bus sausio 
17 d., penktadienį, 7 v.v. Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje. Šiais metais baigiantieji 
g imnaz i jas j a u n u o l i a i bus 
supažindinti ir pagerbti mūsų 
lietuviškoje bendruomenėje. 
Laukiami visi tėvai su naujomis 
mintimis ir įgyvendinimais. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden A ve., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 90621 
Tel. (708) 325-3157 • 

Valandos pagal susitarimą 

x S t ephen ir J u l i e Oksai , 
neseniai vedė San Francisco, 
buvo pagerbti savo tėvų Joan ir 
Kazimiero Oksų Balzeko Lietu
vių ku l tū ros muziejuje 
iškeltomis vaišėmis. Jaunieji 
dabar gyvena Los Angeles, Cal., 
ir turi vadovaujančias bankines 
pareigas. 

x Įvair iomis p rogomis at
s i u n t ė aukų: S. Bliudžius, 
Southfield, Mich. ir Aga Kubi
lienė, Westwood, Mass., po 30 
dol., Angelą Khavakh, Lemont, 
111. - 25 dol.. F. Gudinskas, 
Hamilton, Ont., Kanada, An
tanas Januška, Milton. Mass. ir 
A n t a n a s Bajerčius, Miami 
Beach, Fla., atsiuntė po 20 dol., 
Elena Vasyliūnas, Mass., V. 
Valukas. New Haven, Ct. — 15 
dol. Visiems tariame ačiū. 

x P o v i l a s N a u j o k a s iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge" 
ir už kalėdines korteles ir kalen
dorių įteikė 25 dol. auką. Uršulė 
Bubelis. Oak Lawn, 111., įteikė 
20 dol. Labai dėkojame. 

x Dr . Dana M. Saliklis, Ber-
wyn, 111., Isabel Oksas, Los 
Angeles , Cal . , V idman ta s 
Raisys, La Grange, 111., Rita ir 
Domas Slavinskai, Hamilton, 
Kanada, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x E rnes t A. Tugaudis , Mt. 
Prospect. 111., Kristina Foote iš 
Chicago. lankėsi ..Drauge" ir 
įsigijo naujausių leidinių už di
desnes sumas. 

x Norint pirkti bei par< .o-
t i sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
k u s , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
S u n n y Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

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

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586^959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x BALTIA EXPRESS se 
niausią lietuviška transporto 
kompanija siunčia siuntinius į 
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. Siuntinius iš toliau siuskite 
per UPS. Mūsų adresas; 3782 
W. 79th St. , C h i c a g o , IL 
60652. Tel. 1-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624. 

x I lona D a p k u s iš Chicago, 
111., pratęsė prenumeratą savo 
mamytei Bronei Pakšt ienei , 
Miami Beach, Fla., ka r tu pra
tęsė ir savo su 25 dol. auka . I. 
Dapkų skelbiame garbės prenu
meratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x P. S idaras , Toronto, Kana
da, pratęsė prenumeratą su 20 
dol. auka, o už kalėdines korte
les ir kalendorių paaukojo 15 
dol. P. Sidarą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už a u k a s 
labai dėkojame. 

x Sol. P r u d e n c i j a i r inž . 
S ta sys J o k u b a u s k a i , Palos 
Hills, 111., Edvvard Lanan, Wor-
cester, Mass., Bronė Širvinskas, 
N. Hollyvvood, Cal., Antanas 
Minelga, Olympia, Wash., Geor
ge Pe tkus , Glendale, Cal . , 
Vytautas Kniburys, Albion, 
Mich., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Dr. Aid is Kožika, Worces-
ter. Mass., dr. Bronis Kazlas, 
Wyoming, Pa., Elena Gerulai
tis, Dovvners Grove, 111., A. 
Baltrušaitis, Wichita, Ks., Ant. 
Yukna, Miami Beach, Fla. , 
Jonas Montvilas, Lemont, 111., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių parėmė „Draugą" po 25 
dol. auka. Labai dėkojame. 

x Dr. A . V a n a g ū n a s , Oak 
Park, 111., Stasys Geldys, Bel-
leville, Minn., Sophie Kama
rauskas , Surfside, Fla., A. 
Tamulis, Chicago, 111.. už kalė
dines korteles ir kalendorių 
a t s iun tė po 25 dol. aukų . 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Lidija Ringienė, Palos 
Hts. , Alė ir Stasys Briedžiai, 
Burr Ridge, 111., Antanas Jano
nis, Dovvners Grove, 111., J ames 
Štokas, Cranford, N.J., Ramutė 
ir Romas Bartuškai, Longvvood, 
Fla., Vytautas Lumbis, St. Pe
tersburg, Fla., už kalėdines kor
teles ir kalendorių ats iuntė po 
25 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Ju l ius Ž iva tkauskas , Chi
cago, 111., Roland ir Gražina 
Paegle, Marion, Ind., Mar ta 
Trumpjonas, Naperville, 111., La-
riat Motei, A. ir J. Musteikiai , 
Fallon, Nevada, Vitas Koklys, 
Hacienda Hts. , Cal., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Bruno Mikėnas , Woodrid 
ge, 111., Vytautas Liuima, To
ronto, Kanada, Vytas Šarka, 
Cashiers, N.C., J. Didzbalis, To
ronto. Kanada , R o m u a l d a s 
Predkelis, Huntington Beach, 
Cal., J. Pultinevičius, Omaha, 
Nebraska, A. Smilgys, Vauco-
ver, Kanada, už kalėdines kor
teles ir kalendorių ats iuntė po 
25 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Ignas Medž iukas , „Drau
go" bendradarbis. Los Angeles. 
Cal.. Cecilija J a n u š a u s k a s . 
Chicago. 111., Vitas Rugienius. 
Livonia, Mich., R. A. Petrai t is , 
Los Angeles, Cal., V. Sonda, To
ronto, Kanada, Bronius Užemis, 
Hot Spr ings , Ark . , Ped ro 
Dapkus, Chicago, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
a t s iun tė po 25 dol. aukų . 
Nuoširdus ačiū. 

x J ū s ų g iminės iš L i e tuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasi t inka? 
ATLANTA Impor t -Expor t 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelione iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT E X P O R T , 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) 
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mU, ŽVAIGŽDUTE 
• M ^ B M J L <v^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. f>^as. Medžiagą siųsti. 3206 W. 65th Place. Chicago, IL 60629 

SAUSIO TRYLIKTOJI 

Ir kelsies Tu, kaip Lozorius kad 
kėlės 

Iš savo kapo, vėl stipri, gy x 
Visur klestės, nsur žydės Tau 

gėlės, 
Padangą puoš trispalvė vėliava. 

Viktorija Šmaižienė 

Taip, tūkstančiai lietuvių pa
triotų, jaunų ir >enų, tą gūdžią 
sausio tryliktos:'.* naktį, skubė
jo prie Vilniaus televizijos. J i e 
žinojo kas jų laukia, tačiau drą
siai su lietuviška daina, a ts ta tė 
savo krūt ines prieš šarvuočius 
ir šautuvų buožes. „Ir Dievulis 
taip pravirko, net giružė nuai
dėjo, tik žmogaus širdis ledinė, 
nei pajuto, nei girdėjo..." Dievu
lis šiandien juos globoja dangu
je, Rūpintojėlis rymo t ies jų ka
pais. Jų dėka Lietuva kėlės, 
kaip Lozorius iš savo kapo, o pa
dangę puošia trispalvės vėlia
vos. Si diena yra liūdnų prisimi
nimų ir garbės diena. J ų nera
šytas testamentas mus visus 
įpareigoja, saugoti tą iškovotą 
laisvę ir sutar t inais darbais 
rūpintis, kad Lietuva vėl pasi
puoštų gražiais žiedais ir am
žiais būtų laisva ir laiminga. 

R e d a k t o r i u s 

R A U P S U O T A S I S 

(Legenda) 
(Tęsinys) 

Chanas kone alpo. J is pasilen
kė žemyn, lyg norėdamas ką ta i 
paimti nuo žemės Iš tikrųjų j is 
norėjo tuo būdu paslėpti nuo 
draugų savo nubalimą. 

— Žada daryti dabar aštres
nius tyrinėjimus, — tarė berniu
kas. — Kiekvieną peržiūrės kas 
du ar tris mėnesius, nes kasmet 
atsiranda vis daugiau ir dau
giau raupsuotų. Ai, kaip aš 
trokštu, kad kas nors būtų iš
rasta, kad pagelbėtų tą ligą 
išgydyti! Tiktai pagalvok. Kaip 
baisu būti atplėštu nuo visų, ką 
myli ir mirti žiauria mirtimi ir 
tai be jokios savo kal tės . 

Vaikas kalbėjo labai susijau
dinęs. J is pats patyrė tos ne
laimės padarinius, nes prieš 
metus neteko savo tėvuko. Kas 
žino, koks likimas laukia ir jį 
patį. 

— Aš turiu eiti, — ta rė Cha
nas atsitiesdamas nuo žemės. — 
Mano močiutė laukia manęs. 
Man labai gaila K a n Min 
Nyango. Yra žiaurus dalykas 
leisti žmogui tiek ken tė t i . 
Geriausiai uždaryti juos kokio
je ligoninėje, arba paskir tų 
jiems kokią nors vietą, ku r jie 
galėtų kartu sau gyventi. Tai 
būtų daug geriau. 

— Jie galėtų iš ten pabėgti, — 
tarė kitas berniukas. — Taip jie 
ir kalba. 

Chanas ėjo į savo močiutės 
namus su dideliu skausmu šir
dyje. 

— Kas yra tau Chan? — pa
klausė susirūpinusi močiutė, 
kada ji išgirdo nepaprastai lėtus 
jo žingsnius. Paprastai j is įbėg
davo linksmai, apkabindavo ją 
už kaklo ir bučiuodavo ją links
mai. 

Chanas pradėjo verkti , puolė 
ant grindų ir negalėjo nurimti . 
Senutė stengėsi pastiprinti ir 
nuraminti jį, prašydama, kad 
jis nors pasakytų savo susijau
dinimo priežastį . I lga i j is 
negalėjo išdrįsti kalbėti: paslap
tis turėjo būti pasakyta tyliai į 
ausį, kad niekas nė žodžio neiš
girstų. Po pusės valandos verki
mo jis ėmė nurimti. Dabar jis at
sikėlė, apkabino senutę ir tarė 
vos girdimu balsu: 

— Tėvas yra raupsuotis. 

Vaikučiai giesmėmis sveikina gimusį Jėzų. Jie mano, kad geriau ilgiau švęsti 
Jėzaus gimtadieni po Jo gimimo, negu mėnesiais prieš gimimą. 

M O T I E J U K A S 

Motiejukas tinginėlis, 
Ankst i rytą atsikėlęs, 
Laisvą dieną jis turės , 
Televiziją žiūrės. 

Ka i šeštadienis ateina, 
Jo draugai mokyklon eina. 
Tenai mokosi skaityti 
Ir lietuviškai rašyti. 

Tiktai vienas Motiejukas, 
Užsispyrėlis berniukas. 
Kad ir kaip mamytė prašo, 
J i s lietuviškai nerašo. 

Jo draugai ten, Lietuvoje, 
Motiejukui ranka moja: 
„Būk sūnus mūsų tautos , 
Pasimokyki kalbos". 

Lietuva jau laisvėj žydi, 
J is draugam dabar pavydi. 
Nesimokė jis kalbos, 
Nepaklausė ir mamos. 

Ner imą N a r u t ė 

N A U J Ų M E T Ų 
T A U T O S A K A 

Kokios naujienos (linksmos, 
liūdnos...) Naujuose Metuose, 
tokios bus ir per visus metus. 

Ką dirbsi per Naujus Metus, 
tą dirbsi per visus metus. 

Kokia Naujų Metų diena, 
tokie bus visi metai. 

Naujų Metų sapnas parodo 
būsimą tais metais gyvenimą. 

Naujuose Metuose stengiasi 
visus darbus greičiausiai pa
dirbti. Jei per Naujus Metus su
gaiši, tai per visus metus būsi 
atsilikęs. 

Naujuose Metuose stengiasi 
ankst i atsikelti . Jei ilgiau už
migsi, tai visus metus būsi mie-
galis. 

Ištaręs tuos žodžius, vėl pra
dėjo verkti. J is nustojo verkti 
tik tada, kada močiutė jį įtikino, 
kad gali kaimynai išgirsti ir 
ateiti pažiūrėti, kas čia darosi. 
Apėjęs aplinkui visus kampus ir 
apžiūrėjęs, ar nėra ko nors ar t i 
svetimo, greitai pasakė močiu
tei, kad čia nieko nėra ir niekas 
jų nesiklauso. 

(Bus daugiau) 

K A L Ė D O S , J Ų R E I K Š M Ė 
I R P A P R O Č I A I 

Ka lėdų šventės pras ideda 
gruodžio 24 d., iškilminga Ka
lėdų išvakarėse Kūčių vakarie
ne. 

Gruodžio 25 d. y r a Kr is taus 
gimimo šventė. Lietuviai Kalė
das pradeda nuėję į bažnyčią, į 
Bernel ių Mišias, pasveikinti 
šventąjį Kūdikėlį. 

Seniau žmonės Kalėdas šven
tė t r i s dienas. Pirmoji d iena 
buvo labai šventa i r tik būti
niausius darbus buvo leidžiama 
a t l ik t i . Niekas nėjo į svečius. 
Kalėdų ankstyvą rytą, ka ime, 
nuimdavo šieną nuo Kūčių stalo 
ir išnešdavo gyvuliams sušert i . 
Tas š ienas būdavo duodamas 
karvėms , jaučiams i r avelėms. 
Arkl iai jo negaudavo, nes jų 
nebuvo prie gimusio Jėzaus 
tvartelyje. 

Žmonės išėję į lauką žiūrėda
vo, a r sninga. Je i Kalėdos 
baltos, ta i Velykos žalios. 

Dabar žmonės lanko draugus 
ir pirmąją Kalėdų dieną, nes 
Amerikoje Kalėdas švenčia t ik 
vieną dieną. 

Lietuviai Kalėdų laikotarpį 
švenčia iki Trijų Karalių. Tais 
vakara is lankosi draugai ir visi 
džiaugiasi papuoštomis Kalėdų 
eglutėmis. 

Po Trijų Karalių, sausio 6 d., 
baigiasi Kalėdų šventės ir vėl 
prasideda pamokos mokykloje. 

R i m a Ž u k a u s k a i t ė , 
Čikagos aukšt . lit. 
mokyklos mokinė. 

G A L V O S Ū K I S N R . 66 

Pasiskaitę l i teratūros atsaky
kite į Šiuos klausimus: 1. K a s 
y ra pusiaujas arba ekvatorius? 
2. Kaip pusiaujas dal ina žemę? 
3. Kurią žemės vietą vadiname 
atogrąžų, tropikų a rba dausų 
juosta? 4 . Kodėl tik pusiaujuje 
yra amžina vasara? 5. Ar pu
siaujuje yra metų laikai , ka ip 
Lietuvoje? 

Kas į šiuos k laus imus plačiai 
ir išsamiai atsakys, gaus 10 taš
kų, o k a s t rumpai — t ik 5 taš
kus. 

G A L V O S Ū K I S N R . 67 

Kur reikėtų dėti kirčius šiems 
žodžiams: gėles, grįžtu, rodik
liai, k laus tuka i , auksiniai, bal
tesni, galva. Šiuose žodžiuose 
yra tik po vieną trumpą skieme
nį, jis y r a kirčiuotas. Paaiškin
kite, kur iuo būdu tiksliai galite 
susekti t r u m p u s skiemenis. 

10 t a škų už teisingą kirčiavi
mą. 

GALVOSŪKIS NR. 68 

Žemiau parašytuose sakiniuo
se yra paslėpti šie Lietuvos van
denų vietovardžiai: 1. Aibutis, 
2. Aikuotas, 3. Ailupis, 4. Airė, 
5. Aisė, 6. Aiseta, 7. Aista, 8. 
Aitra, 9. Ajerynas, 10. Akelė. 
Sakiniuose jie nėra surašyti šia 
tvarka. Reikės surasti tuos vie
tovardžių pavadinimus ir rašik
liu apibrėžti. Už kiekvieną tei
singą apibrėžimą gausite po vie
ną tašką. Štai sakiniai: 

1. Gerai, sėdėk nors visą die
ną, jei tau ten patinka. 2. 
Maistas yra reikalingas žmo
gaus sveikatai ir gyvybei. 3. Te
nai būtis (buvimas) jam buvo ne
pakenčiama. 4. Bevaikščioda
mas miške, pakelėje sutikau 
vieną senelį. 5. Žinai, kuo tas 
viskas baigėsi? 6. Kadaise ta 
upė buvo plati ir vandeninga. 7. 
Praėjusios vasaros kaitra labai 
privargino žmones. 8. Štai rė
mai gražaus ir brangaus pa
veikslo. 9. Jonai , lupi savo me
džio žievę, garai žinodamas, kad 
medis nudžius. 10. Kada Jery 
(vardas) nas tur tas (gėles) paso
dins, juk jau vėlus pavasaris? 

GALVOSŪKIS NR. 69 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Kaip jums atrodo, baltosios 
linijos yra tiesios ar kreivos. Už 
teisingą pastabą — 5 taškai . 

GALVOSŪKIS NR. 70 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

Parašykite lietuviškus šių 
piešinėlių pavadinimus, galite 
šalia parašyti ir anglišką pava
dinimą. Už atliktą darbą — 5 
taškai. 

GALVOSŪKIO N R 47 
ATSAKYMAS 

Iš angliško žodžio Table gali
ma padaryti daugiau reikšmi
nių žodžių, negu iš lietuviško 
s t a las . Štai pavyzdžiai: Able, 
ale ate, bale, bat, bet, eat, late, 
let, tab, tale, tea. Sala, asla, 
Asta, ALTA's, latas ir kt. 

GALVOSŪKIO NR. 49 
ATSAKYMAS 

Berniuko skaitmenų suma 
yra 123. 

« 

GALVOSŪKIO NR. 50 
ATSAKYMAS 

Keptuvėje galima kepti ne 
vieną, bet visus 4 kiaušinius 
vienu kartu, tad visiems iškepti 
užteks trijų ir pusės minučių lai
ko. 




