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Lietuvos Prezidiumas 
kreipiasi į deputatus 
Siūlo priimti Lietuvos Respublikos 

Konstituciją 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Sausio 21. (Elta) -

Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumas apsvarstė 
Respublikoje susidariusią 
politinę situaciją bei mikro
klimatą Parlamente ir priėmė 
kreipimąsi į deputatus. Jame 
pažymima, kad pastaruoju 
metu „Bet kokį reikšmingesnį 
žingsnį lydi atkaklūs ginčai, 
susiduria skirtingos pozicijos bei 
interesai, dažnai po smulkių 
kivirčų luobą nebeįžvelgiami 
strateginiai dalykai. Nors jau 
priimti fundamentalieji valsty
bingumą įtvirtinantys įstaty
mai, gyvenimas verčia papildyti 
ir koreguoti ankstesnius spren
dimus, dalinti jų įgyvendinimo 
barjerus". Prezidiumas mano, 
kad „susierzinimą ir nereika
lingas politines aistras", įtampą 
„galima sušvelninti, nedelsiant 
koreguojant ar papildant Lietu
vos politiniam ir ekonominiam 
gyvenimui ypač svarbius įstaty
mus, švelniau vertinant skir
t i ngas nuomones" . Todėl 
Aukščiausiojoje Taryboje vienu 
iš pirmųjų siūloma priimti 
naująją savivaldybių įstatymo 
redakciją. „Taip pat manytume, 
kad artimiausiu metu tikslinga 
n u t a r t i , jog neatidėliotina 
parengti ir priimti Lietuvos 
Respublikos Konstituciją". 

Su vizitu į Didžiąją Britaniją 
Šiandien Aukščiausiosios Ta

rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis išvyko į Didžiąją 
Britaniją. Jis susitiks su jos 
ministru pirmininku John Ma-
jor, kitais žymiais Didžiosios 
Britanijos politinių, verslo bei 
akademinių sluoksnių atsto
vais, dalyvaus Lietuvos Res
publikos ambasados atidarymo 
iškilmėje. Sausio 23-24 dieno
mis Landsbergis dalyvaus tarp
tautinėje konferencijoje „Balti
jos valstybių reintegracija į pa
saulio bendriją" ir joje pasakys 
kalbą. Vizito programoje taip 
pat numatytas susitikimas su 
Didžiosios Britanijos lietuviais. 

Landsbergis priėmė 
pramonininkų vadovą 

Rinkos infrastruktūros 
kūr imo problemas, rinkų 
užkariavimo — tiek į Rytus, tiek 
į Vakarus klausimus, strateginę 
mokesčių politiką eksportui 
skatinti Aukščiausiosios Tary
bos p i rmininkas Vytautas 
Landsbergis aptarė susitikime 
su Lietuvos pramonininkų aso
ciacijos prezidentu Algimantu 
Matulevičiumi. Pokalbyje taip 
pat buvo kalbama apie tai, ką 
reikėtų daryti įstatymų bei 
normatyvinių aktų leidybos 
srityse, kad sparčiau vyktų 
ekonominė reforma. Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas 
pažadėjo kitą mėnesį susitikti 
su pramonininkais platesniame 
rate. 

Konkuravo pardavėjai, 
o ne pirkėjai 

Į trečiąjį valiutos aukcioną, 
kurį surengė Lietuvos bankas, 
susirinko dešimt kartų daugiau 
pardavėjų negu pirkėjų. Todėl iš 
pradžių nurodytos dolerių kainos 
— nuo 200 iki 320 rublių ir 
Vokietijos markių — nuo 125 iki 
200 rublių, ėmė sparčiai kristi. 
Didžiausia parduoto dolerio 

kaina buvo 200 rublių, mažiau
sia — 184, Vokietijos markės — 
111 ir 120. Ankstesniame auk
cione prieš dvi savaites 
didžiausia dolerio kaina buvo 
310, o Vokietijos markės — 182 
rubliai. Iš viso trečiajame 
valiutos aukcione parduota apie 
19 tūkstančių Vokietijos 
markių, beveik 76 tūkstančiai 
Amerikos dolerių. 

Apsisprendimas 
Vilniaus universiteto Sociolo

gijos laboratorijos duomenimis 
13 procentų Lietuvos gyventojų 
laiko save kairiaisiais, 28 pro
centai — centristais, 27 procen
tai — dešiniaisiais. Maždaug 
trečdalis apklaustųjų neturi 
aiškių politinių pažiūrų. Klausi
mas „Kokios yra Jūsų politinės 
pažiūros?" buvo ir ankstesnėse 
apklausose, tačiau tuomet 
didesnė dalis negalėjo įvertinti 
savo pažiūrų skalėje „Kairieji — 
Dešinieji". 

Žydų bendruomenės 
Didžiuosiuose Lietuvos mies

tuose — Vilniuje, Kaune , 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje — susidarė šių 
miestų žydų bendruomenės. Jos 
jungia visas čia esančias žydų 
organizacijas, atstovauja 
tautinei mažumai. Vilniaus 
bendruomenės pirmininku 
iš r inktas žydų tau t inės 
mokyklos direktorius M. 
Jakobas pasakė: „Mūsų veiklos 
akiratyje — tautinės savimonės 
ugdymas, religija, kultūros 
pavaldas, labdara, senelių, 
vaikų, ligonių globa, ryšiai su 
užsienio tautiečiais. Ieškosime 
tarp jų rėmėjų, rūpinsimės 
žydų kapinių, genocido vietų 
priežiūra. Sieksime susigrąžinti 
dalį ikikariniais metais žydų 
bendruomenei priklausiusio 
turto — sinagogų, mokyklų, kul
tūros įstaigų". 

Nepriklausomybės partijos 
suvažiavimas 

Vilniuje įvyko Nepriklauso
mybės partijos trečiasis 
neeilinis suvažiavimas. Svars
tant suvažiavimo darbotvarkę, 
apie 50 partijos narių protes
tuodami išėjo iš salės. Jie 
nesutiko su suvažiavimo 
dauguma, kuri nusprendė, kad 
renginys vyks už uždarų durų, 
į jį nebus įleidžiami žurnalistai, 
be to, suvažiavimą palikę parti
jos nariai pažymėjo, kad jiems 
neleidžiama pasisakyti, suva
žiavime pažeidžiami Nepri
klausomybės partijos įstatai. 
Pavyzdžiui, iš 311 užpildžiusių 
slapto balsavimo biuletenius, 
229 pareiškė nuomonę, kad 
Virgilijui Čepaičiui būtų pratęsti 
partijos tarybos pirmininko 
įgaliojimai. 74 balsavo už tai, 
kad įgaliojimai nebūtų patvir
tinti. Partijos įstatuose rašoma, 
kad Nepriklausomybės partijos 
nariu negali būti žmogus, bend
radarbiavęs su KGB. Žurnalis
tai iš „Respublikos" ir „Ma
žosios Lietuvos" surinko doku
mentus, kuriuos Lietuvos gene
ralinė prokuratūra patvirtino 
esančius tikrais. Jie įrodo, kad 
Čepaitis bent dešimt metų ben
dradarbiavo su KGB, rašė jiems 
ataskaitas ir pranešimus, lan
kėsi konspiraciniuose KGB bu
tuose. 

Tarptautinis pinigų 
fondas ir Pasaulio bankas 
ruošiasi padėti naujoms 

valstybėms 

Baltijos šalių tarybos posėdyje išsijuosę dirba trys prezidentai — Latvijos Anatolijus Gorbunovas, 
kairėje, Estijos Arnoldas Riuitelis ir Lietuvos Vytautas Landsbergis. Valstybių vadovai šio mėnesio 
pradžioje Jūrmaloje tarėsi biudžeto, savų pinigų, svetimos kariuomenės išvedimo ir kitais svar
biais Įr1»inrim»i« 

Rusijos miestuose demonstracijos 
Vadovauja nauji administratoriai 

M a s k v a . Sausio 20. — 
Sekmadieni demonstrantai Ru
sijos ir Uzbekistano miestuose 
reiškė nepasitenkinimą nau
jomis prekių kainomis. 

Tūkstančiai universiteto stu
dentų demonstravo taikiai Taš
kente, Uzbekistano sostinėje, 
prieš policiją, kuri šaudė į 
studentus, reiškiančius ne
pasitenkinimą kainų pakėlimu 
maisto produktams, pranešė 
Maskvos spauda. 

St. Petersburge Komunistų 
palaikytojai taip pat protestavo 
prieš kainų kontrolės panaiki
nimą Rusijoje, kai šiuo būdu 
prez. Jelcinas daro didžiausias 
pastangas suorganizuoti laisvo 
verslo ekonomiją. Jie nešė 
plakatus su užrašais: „Duokite 
mums duonos", „Šalin demo
kratus" arba „Verslas tik miru
siems!" Tačiau įtampa buvo ma
žesnė negu prieš 3 savaites, 
kai Jelcinas paskelbė nuo 
komunistinės centralizuotos sis
temos perėjimą į naują verslo 
sistemą. 

Bijo rusų antplūdžio 
Kitos respublikos iš naujosios 

nepriklausomų valstybių bend
rijos tuoj pat pakėlė kainas, kad 
išvengtų rusų antplūdžio į savo 
miestus nusipirkti už pigesnę 
kainą prekių. Gudijos arba 
Belams respublika turėjo įvesti 
kainų kontrolės panaikinimą šį 
pirmadienį, pranešė Interfax 
žinių agentūra sekmadienį. 
Duonos ir pieno produktų 
kainos padidėjo tris kartus, o 
daržovės ir vaisiai pabrango 
penkis kartus daugiau. Kitos 
žinios sako, jog Turkmenistanas 
ir Azerbaidžanas susi tarė 
sulaikyti kainų kėlimą arba 
truputį sumažinti, kad išvengtų 
riaušių. 

Rusijos Informacijos agentūra 
pranešė, jog Turkmenistano 
prezidentas Saparmurad Ni-

Hiro Yamagata - HailiTiinim^ 
iš JAV 

Į Lietuvą yra atvykęs japonų 
kilmės JAV dailininkas Hiro 
Yamagata. Svečias ketina 
prisidėti prie Vilniaus sena
miesčio tvarkymo, finansuoti 
gabiausių dailininkų, taip pat 
restauracijos specialistų sta
žuotes užsienyje, rengti bendras 
parodas ir keliauti su jomis po 
pasaulį. Yamagata turi origi
nalų pomėgį — ant pastatų sie
nų tapyti monumentalius įvai
rių šalių laisvės paminklus. Šį 
sumanymą žada įgyvendinti 
Lietuvoje. 

jazov išleido dekretą f drau
džiantį kelti kainas daugiau 
negu atlyginimų padidinimas. 
Šis dekretas liečia visus ben
druosius maisto produktus. 

Nauji administratoriai 
Azerbaidžano prez. Ajaz 

Mutalibov įskė sumažinti 
kainas 30% duonai. Prarastos 
pajamos bus konpensuotos padi
dinant ka inas degtinei ir 
kitiems gėrimams. Prez. Jelci
nas įsakė panašiai sumažinti 
kainas pagrindiniams pro
duktams Rusijos miestuose, 
kuriuose spekuliantai, biuro
kratai ir buvę komunistai 
trukdo pravesti jo reformas. 

Prez. Jelcinas atleido visus 
vietinių savivaldybių adminis
tratorius ir jų vieton paskyrė 
jaunus žmones, maždaug 40 
metų amžiaus, kurie nedve
jodami pasisakė už reformas. 
Sibire Jelcinas buvo sutiktas ne 
kaip priešas, bet kaip paskutinė 
viltis, nors ir ten trūksta pačių 
reikalingiausių prekių. Jelcinas 
savo vizito metu susilaukė dau
giau pritarimo, negu pasiprie
šinimo savo reformų programai. 

Sulaukėme Austrijos 
ambasadoriaus 

Vilnius. Sausio 17. (Elta) -
Šiandien į Vilnių atvyko Austri
jos ambasadorius Danijoje 
Franz Wunderbaltinger. Jis su
sitiko su Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministru Al
girdu Saudargu. 

Rytoj Austrijos diplomatas 
ketina įteikti Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkui skiriamuo
sius raštus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone kalbėdamas 
JAV Gynybos sekretorius R. 
Cheney atsargiai pasakė, jog 
gali įvykti taip, kad Irako dik
tatorius gali būti pašalintas, 
tačiau jis ir kiti administracijos 
pareigūnai atsisakė kalbėti, kad 
Amerika turėtų kokius nors pla
nus jo pasitraukimui iš vyriau
siojo Irako vadovo pareigų. 

— Bulgarija tikrai išrinko 
savo naujuoju prezidentu vėl 
Želyvu Želevą, kuris pažadėjo 
tęsti reformas. Jam 56 metai. 
Jis yra filosofas ir buvo prieš-
komunistinių pajėgų vadas, ir 
dabar išrinktas 53 procentais 
balsų. Gi advokatas Velko 
Valkanov, Bulgarijos Socialistų 
(komunistų) partijos vadas, 
visiškai pralaimėjo, kadaise 
savo kraštą vadinęs Sovietų 
Sąjungos 16-ąja respublika. 

— Londono spauda praneša, 
jog buvę keli Sovietų atominės 
energijos mokslininkai išvyko į 
Libiją ir dirba už 100,000 dol. 
atlyginimo branduolinės energi
jos pasigaminimo srityje. Va
karų vyriausybės susirūpinu
sios, kad Trečiojo pasaulio kraš
tai nori turėti branduolinių 
ginklų arba juos perkant arba 
atsikviečiant buvusius Sovietų 
mokslininkus, kurie gali padėti 
jiems įsigyti tuos ginklus. 

— Latvijos valstybės minis
tras Janis Dinevics paskelbė 
spaudai, jog pagal gautus do
kumentus iš Rusijos prokuroro 
įstaigos, kurie perėmė buvusius 
Sovietų archyvus, kad Latvijos 
Komunistų partijos vadai ir kai 
kurie Parlamento nariai kreipė
si į Gorbačiovą, prašydami 
įvesti tiesiogini valdymą iš 
Kremliaus Latvijai. Pasira
šiusiųjų t irpe nebuvo preziden
to Gorbunovo ir ministro pirmi
ninko Godmanis pavardžių. 

Washingtonas. Sausio 21 . — 
Šią savaitę renkasi delegatai į 
Tarptautinę konferenciją kaip 
padėti buvusioms Sovietų 
Sąjungos respublikoms, dabar 
jau nepriklausomoms valsty
bėms, tik apsijungusiomis ben
dru saitu veikti kai kuriose 
srityse. 

Pasaulio didžiausios finansi
nės institucijos — Tarptautinis 
pinigų fondas ir Pasaulio ban
kas ruošiasi svarbiausiai savo 
rolei nuo pat Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos — padėti atsista
tyti Sovietų imperijos tautoms, 
buvusioms pajungtoms ir išnau-
dotom per 70 metų, rašo „The 
Christian Science Monitor" 
sausio 21 d. laidoje. Jei tos 
respublikos bus pr i imtos 
narėmis į šias dvi institucijas, 
tai jos galės gauti bilijonus dole
rių paskolos forma, kad galėtų 
lengviau pereiti iš komunizmo 
į kapitalistinę sistemą. Šiuo 
metu Rusija, Azerbaidžanas, 
Ukraina ir Armėnija j a u 
kreipėsi į Pasaulio banką, 
prašydamos jas priimti narėmis. 
Visi kraš ta i p i rmiau t u r i 
pr iklausyti Ta rp tau t in i am 
pinigų fondui ir tik tada tegali 
būti priimti į Pasaulio banką. 
Pabaltijo valstybės būsiančios 
priimtos šį pavasarį- šioms 
abiem organizacijoms priklauso 
jau 156 valstybės. 

Nėra statistinių duomenų 
Fondo i r banko oficialūs 

pareigūnai sako, jog jie neturi 
jokio pavyzdžio, kurį galėtų 
pritaikinti naujoms valstybėms, 
bet dirbama kartu su jų atsto
vais. Paprastai esą sprendžiami 
patys elementariausi klausi
mai, bet esama ir labai sunkių 
problemų. Tenka nustatyti tų 
respublikų sąlygas. Padėtį labai 
sunkina nebuvimas statistikos 
ir užrašytų duomenų. Tarptau
tinio pinigo fondo direktorius 
Michel Camdessus pastebi, jog 
dirbama kaip tik galima grei
čiau esminiuose klausimuose, 
nes laikas veikiąs prieš juos. 
Pinigų fondo vadovybė visiškai 
pr i ta r iant i Rusijos ka inų 
kontroles panaikinimui, todėl 

— Latvijoje Rygos radijas 
praneša, jog susiorganizavo 
nauja partija, pasivadinusi „18 
Novembra Savieniba", kurios 
įkūrimą pasirašė 42 latviai. 
Naujoji partija yra „tautiniai 
konservatyvi" ir nori atstatyti 
tokią respubliką, kokia buvo 
1918 m. lapkričio 18 d. 

jai būsią galima teikti paramą 
anksčiau. Fondas nori, kad 
Rusijos vyriausybė sumažintų 
išlaidas ir suvaržytų rublių 
spausdinimą. Ir kitos respub
likos turėtų pasekti jos pavyz
džiu, pasakė minėtasis direk
torius. Bet jis numato, kad 
reformų progresas buvusioje 
Sovietų imperijoje vyks pamažu. 

I Du bilijonai 
Kai kurios respublikos dar 

valdomos despotiškų vadų, 
kurie nenori drastiškų pakei
timų iš komunistinės sistemos, 
sako Anders Aslund, kuris yra 
Stockholmo Sovietų ir Rytų 
Europos ekonominio instituto 
direktorius. J ie dar valdo 
ekonomiją lyg tai būtų politinė 
sirtis, kontroliuojama iš viršaus. 

Naujais fiskaliniais metais, 
kurie prasidės liepos mėnesį, 
Pasaulio bankas suplanavo 
atidėti du bilijonus dolerių 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai ir 
kitoms valstybėms, kurios bus 
priimtos dar vėliau — rudenį. 
Žemės ūkio klausimam bus tei
kiama pirmenybė. Didžiausioji 
problema yra nekeičiamas 
rublis į pasaulio valiutas. Kai 
kurios respublikos norinčios 
turėti savo pinigus, bet tai 
iškelia naują klausimą, ar tos 
valiutos tada nebus silpnos. Gal 
geriau būtų viena valiuta, bet 
stipri, galvoja kai kurie pasaulio 
ekonomistai. 

Tačiau kai finansinis klausi
mas tebėra neišspręstas visose 
buvusiose sovietinėse respubli
kose, tai ir Tarptautinis pinigų 
fondas negali dabar teikti fi
nansinės paramos, kad iš to fon
do pinigų būtų stabilizuojama 
padėtis. Šią savaitę tie klausi
mai bus aptariami Washingtone 
minėtoje konferencijoje. 

Vilniaus kameriniam chorui „Cantemus" tik penkeri metai, bet jam nereikėjo jaudintis, ar ateis 
žiūrovai, 150 koncertų ir 300 įvairių epochų kūrinių bei stilių. Profesionalus kūrinių atlikimas 
susilaukė laurų tarptautiniuose konkursuose Vengrijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, įtaigoje, Esti
joje, Lenkijoje, Vokietijoje. Dirigentas - Laurynas Vakaris Lopas. 

Darbo biržos 
naujienos 

Vilnius. Sausio 17. (Elta) — 
Vilniaus darbo birža surengė ei
linį darbo vietų aukcioną. Darb
daviai daugiausia ieško darbi
ninkų, o dauguma bedarbių 
buvę tarnautojai. 

Pernai į Vilniaus darbo biržą 
kreipėsi daugiau, kaip keturio
lika tūkstančių žmonių. Iš jų 
beveik septyni tūkstančiai 
negalėjo rasti darbo, kitiems 
buvo reikalingos konsultacijos, 
patarimai. Beveik trims tūks
t anč iams vilniečių buvo 
mokamos bedarbių pašalpos. Iš 
viso Lietuvoje per devynis 
praėjusių metų mėnesius (dar
bo biržos pradėjo veikti kovo 1 
d.) į biržas kreipėsi daugiau 
kaip šešiasdešimt tūkstančių 
žmonių, iš jų dvidešimt tūks
tančių buvo įdarbinta. 

KALENDORIUS 

Sausio 22 d.: Anastazas, Auš
rius, Skaistė, Vingaudas. 

Sausio 23 d.: Raimundas, Il
defonsas, Gunda, Gailigedas, 
Laisvys. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:52. 
Temperatūra dieną 39 1., 

naktį 26 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. sausio mėn. 22 d. 

G L O B O J A C H I C A G O S S K A U T I N I N K I Ų . K Ų R A M O V E 

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

MIŠKO BROLIŲ KŪČIOS 
RAKO STOVYKLAVIETĖJE 

Kūčių vakarą, nakties tamsos 
gaubiami, Miško Broliai įsi
rengė stovyklaviete Rakė. Vieni 
išeina sargybon, o po kelių mi
nučių pasirodo kiti . Šildosi prie 
laužo, šnekučiuojasi, juokau
dami geria kakavą. Trumpų 
bangų radijo anteną įkėlę į medį 
klausosi Vilniaus radijo pra
neš imų . Vadovui davus 
įsakymą, Broliai pasiruošia 
nakt in iam žygiui. 

Stovykloje tamsu, tylu. Snie
gas negilus, bet dengia visą 
žemę. Broliai pavieniui slenka 
per mišką, sekdami slaptai 
paliktus ženkus, vis stebėdami, 
a i nėra kieno sekami. Radę 
ženklą apsidairo, dairosi ar nėra 
palikto laiško — nurodymų, kur 
toliau eiti. Randa pirmą, antrą, 
trečią... Tai svarbūs dokumen
ta i , Gedimino stulpų piešinys, 
Lietuvos himnas, malda, skau
tų įstatai ir kt . Kiekvienas 
lapas su slapta Miško Brolių 
antspaudą. 

Miško tankmėje po plačiašake 
pušim randa padengtą Kūčių 
stalą. Išsirikiuoja prie kryžiaus. 
Dega žvakės . N u o s t a b u s 
jausmas apima visus. Dar kartą 
Broliai susirinko švęsti Kūčias. 
Kažkas nepaprasto... Rimta. 
Šventa. 

- Baik taisytis! RAMIAI!!! 
Broliai sustingsta ilgoje nepa

laužiamoje eilėje. 
- Vėliavą gerbt! Vėliavą 

kelt! Himnas! 
Trispalvė kyla iki stiebo 

viršūnės. 
- Maldai kepures nusiimt! 
- Viešpatie, kur i s leidai 

tautas ir įdiegei joms laisvės 
troškimą, dėkojame Tau už 
grąžintas mūsų Tėvynei laisvės 
dienas... 

Absoliuti tyla miške. 
- Žuvusių partizanų pager

b imas! Brol ia i , pas i ruoš t ! 
UGNIS!!! 

- VBUMH! - sus t augė 
šautuvai... 

- Pasiruošt! UGNIS!.. 
- VRUM!!! 
- Pasiruošt! UGNIS!!! 
- VRUM!! 
Šūviams nuaidėjus, vėl tyla... 
- Prašau prie Kūčių stalo, — 

vadovo kvietimas. 
Kvietimą išgirdę rikiuotėje 

sustingę rimti vyrai staiga vėl 
tampa besišypsančių jaunat
viškų skautu būriu. Pasidalinę 
plotkelėmis*, linkėjimais, sėda 
prie Kūčių stalo su tradiciniais 
valgiais — silkėmis, rūkyta 
žuvimi, unguriu, kisielium, gry
bais ir kt. Vėl girdisi kalbos, 

juokai... 
Dvidešimt pirmą kartą Miško 

Brolių draugovė šventė Kūčias. 
Per šią praėjusių metų eilę ne-
suskačiuotas brolių būrys pana
šiai šventė Kūčias, nakties tylo
je sėdėdami prie panašaus kūčių 
stalo miške; rimti, susimąstę, 
slegiami minčių apie sunkią 
Lietuvos būklę. Šiais metais 
Kūčių dalyvių veidai puošėsi 
šypsenomis, nuota ika labai 
pakili, linksma, nes pagaliau — 
LIETUVA VĖL LAISVA!!! 

Spa l i s 

SKAUTIŠKOS 
KŪČIOS KANADOJE 

Toronte 

„Rambyno" įr „Šatrijos" tuntai 
gruodžio 15 d. Lietuvių namuose 
šventė skautiškas Kūčias. Pra
dėjo s. fil. dr. A. Dailydė ir vyr. sk. 
kand. A. Paulionytė, pakvies-
dami visus dalyvius papuošti 
eglutę. Ant stalų buvo išdėstyti 
lapukai, į kuriuos kiekvienas 
turėjo įrašyti kokią Kalėdų mintį 
ir užkabinti ant eglutės. Taip pa
puošta eglutė atrodė labai gra
žiai. Svečias iš Lietuvos smuiki
ninkas A. Stulgys pagrojo ,„Ave 
Maria", „Į Vilnių, į Vilnių", o 
„Gul šiandieną" visiems giedant. 
Užbaigus giesmę s. kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, Broli
jos dvasios vadas, sukalbėjo 
maldą, po kurios pasidalinome 
plotkelėmis ir linkėjimais. Vaka
rienė susidėjo iš 12-os skirtingų 
valgių, suneštų mamyčių. Jos 
ruošai vadovavo s. E. Simona-
vičienė. Pavalgius sesė Inga 
pakvietė brolį Jaunių, kur is 
papasakojo apie l i e tuv iškus 
Kūčių papročius ir tradicijas. 
Sekė draugovių pasirodymai 
vakaro tema. Po paskutinio pasi
rodymo sesė Inga h u visais 
jauniausiais šūkiais iškvietė 
Kalėdų senelį. Jam atėjus, tuoj 
pat prie jo susidarė ilgoka eilė 
mažųjų, kurie buvo apdovanoti. 
Pabaigai tuntininkai — V. ir A. 
Senkai tarė trumpą žodį ir visus 
pakvietė j ratą vakarinei maldai. 
Dalyvavo apie 300 gražaus 
jaunimo ir tėvelių. 

M. 

Aj8j^^ ~~^^^^^^K^ , "r 

Dal i s Miško Brolių d r a u g o v ė s narių, šventusių Kūč i a s Rako stovyklavietėje. 

Montrealyje 

Montrealio skautų ir skaučių 
Kūčios buvo surengtos gruodžio 
19 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Pradžioje vyko tuntų suei
ga ir humoristinė programėlė. Po 

to kun . Juozas A r a n a u s k a s 
palaimino Kūčių valgius ir visi 
dalinosi plotkelėmis. Čia tiko ir 
Kalėdų senelis, atvykęs * esiai iš 
Lietuvos. Jis visus dalyvius ap
dalino dovanomis Šiuo metu tun
tams vadovauja Rima Jurku-
tė-Piečaitienė ir Gintaras Nagys. 

K. A. 

To ron to s k a u t ų 
ka lėdo j imas 

Dauguma lietuvių, ypač vyres
nioji karta, žino, kad kalėda — tai 
dovanos. Įdomu prisiminti kalė
dojimus Lietuvoje. Seneliai ir 
tėvai pasakoja, kaip parapiečius 
lankydavo kunigai, lydimi vargo
nininkų ar kitų parapijos tarnų. 
Švęstu vandeniu pašlakstydavo 
n a m u s , duodavo pabučiuot i 
kryžių, paklausinėdavo k a t e 
kizmo, pa s i t e i r audavo apie 
lankomųjų rūpesčius. Laikai ir 
gyvenimo sąlygos pasikeitė. Nors 
ir k i t a i p , be t kalėdoj imai 
nepamirštami. Toronto „Šatrijos" 
ir ,,Rambyno" tuntų vyr. skautės 
ir sk. vyčiai, gruodžio 7 d. kalė
doję ir surinktas aukas paskyrę 
Lietuvos našlaičiams, žada tęsti 
šią gražią tradiciją ir toliau. Tą 
prieškalėdinį šeimų lankymą su 
giesmėmis (kalėdojimą) atgaivino 
tuntininkai Vida ir Algis Senkai. 

I n g a Pivoriūte 

D E T R O I T O 
S K A U T Ų S U E I G A I R 

K Ū Č I O S 

„Gabijos" ir „Baltijos" skautų 
t u n t i Kalėdų sue iga įvyko 
gruodžio 8 d. Sueigą pravedė 
„Gabi jos" t u n t o t u n t i n i n k ė 
Viktė Jankutė-Moss ir adju
t an t e Alma Matveka i t ė . Po 
sueigos s k a u t a i , tėvel ia i ir 
svečiai susėdo prie bendro kūčių 
stalo. Kūčių tradicijas, giesmes 
ir papročius p ravedė Virga 
Simaitytė ir Manvydas Šepetys. 
Programoje da lyvavo Rima 
Idzelytė, Vilija Idzelytė, Linas 
Barauskas , A n t a n a s Bulota, 
Andrius Viskantas , Jonas Kor
sakas , Dar ius Gilvydis, Lisa 
Manvydaitė ir kitos skautės bei 
s k a u t a i . Se1 įd ras gie
dojimas. Xs edų eglutę tra
d i c in i a i s l i e t u v i š k a i s šiau
dinukais papuošė skautės, vado
vau jamos V a l e n t i n o s Bulo
t i e n ė s . Sue igo je d a l y v a v o 
daugiau negu "40 asmenų. 

AUSTRALIJA 

SKAUTIŠKO GYVENIMO ŽINIOS 

Apie mūsų brolių ir sesių 
veiklą ir gyvenimą Australijoje 
p a r i n k ę s žinių v.s. Bronius 
Žalys j a s suglaustai pateikia 
Sydnėjaus skautų židiniečių 
leidžiamo ..Tėvynės židinio" 
1991 m. gruodžio mėn. laidoje. 
Šios žinios įdomios visiems, pla-' 
č ia jame pasaulyje pasklidu
s iems lietuviams skau tams ir 
skau tėms , o ypač gausiam bū
r iu i iš „kengūrų žemės" k i tur 
e m i g r a v u s i e m s . Dalį ž in ių 
pa t e ik i am savo skaitytojams. 
Broliui Broniui Z. — Ačiū! Dė
kojam ir čikagiškei sesei v.s. So
fijai Jelionienei. savo brangi
namą „T.Ž." mums paskolinusiai. 

(Red.) 

ASS Los Angeles skyriaus metinėje šventėje už pozityvius s t r a ip sn ius apie Lietuvą buvo page rb 
ta>- dr Aler Alexiev Iš k - tn Daina Petronytė, prof. dr. A. Alexiev, tn Vida Č e k a n a u s k a i t ė . 
scnj Linas Venckus. 

S y d n ė j a u s ž idiniečių 
k ron ika l 

Verta suvesti balansą — ką gi 
mūsų „Židinys" padarė 1991 
m e t a i s ? Tėvūnas nedrąs ia i 
p ras i t a rė , kad suruošta t i k 2 
sueigos ir viena — kelionių 
prisiminima — popietė!... O kur 
gi k i t i veiklos „frontai" — 
nejaugi židiniečiai taip jau 
ranke les sudėję sėdėjo ir nieko 
neveikė?.. Pažiūrėkime!.. 

Sydnėjaus l ie tuvių k lubo 
valdyboje direktoriumi dirba 
v.sl. Kęstas Protas; 

„Dainos" chore dainuoja K. 
Protas , Birutė Nagulevičienė ir 
Juozas Paltanavičius; 

ALB Spaudos s-gos valdyboje 
— S. Algis Dudaitis, ps. Vytenis 
Šliogeris: „Mūsų pastogę" reda
guoja v.s B. Žalys; 

„Sutar t inės" ansamblyje iš 
11-kos ar 12-kos dainininkių, 
ne t 5 židinietės: v.s. Marina 
Cox, ps. Irena Dudaitienė, v.sl. 
Mi lda Karpavičienė, Nijolė 
J u r k š t i e n ė i r M a r g a r i t a 
Kavaliauskienė; 

Sydnėjaus l ie tuvių radijo 
va l andė l ė j e koordina-
torium-pranešėju dirbo ps. V. 
Šliogeris; 

„Atžalos" tea t re Nelpomenės 
garbei darbuojasi \ Vytautas 
B u k e v i č i u s , fil . Aldona 
Adomenienė, ps. I. Dudaitienė, 
s. A. Dudaitis; teatro veikalų 
ve r t ė j a — ps . fil. E l e n a 
Jonaitienė; 

1992 m. AL dienų ruošimo 
komitete darbuojasi v.s. fil. 
Pajauta Pullinen, v.sl. K. Pro
tas ir Danutė Bartkevičienė; 

„Sūkurio" tau t . šokių šokėjų 
(veteranų) grupėje Nikitą šoka 
brolis K. Protas... 

V.s. dr. Aleksandras Mau-
ragis ruošia knygą iš savo 
publikuotų religinių-filosofinių 
raštų, kurią numato išleisti 
Lietuvoje. Jo atsiminimai apie 
dr. J. Šliūpą rado platų atgarsį 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
spaudoje. Gi sesė ps. fil. Elena 
Jonaitienė, prieš kiek laiko pa
rašiusi autobiografini romaną 
anglų kalba — „No fixed ad-
dress", atrodo, dabar jį verčia į 
lietuvių kalbą. 

Nemaža i ž idiniečių 1991 
metai lankėsi išsilaisvinusioje 
Tėvynėje: ps. Vytenis Šliogeris, 
Juozas ir Marytė Paltanavičiai 
(Juozas ten šventė ir savo 

70-mečio jubiliejų), v.s. Balys 
Barkus i r k t . Daugelis j ų 
Tėvynėje praleido po 2-3 
mėnesius — nebe ta ip , kaip 
anksčiau — kyštelėjai nosį 
savaitei į Vilnių, dvi dienas ver
kei susitikęs artimuosius, dvi 
dienas ulibjai, po to vėl verkei 
dvi dienas atsisveikindamas ir... 
namo! 

Buvo keliauninkų ir į ki tus 
kraštus: Nijolė Jurkšaitienė su 
vyru Vilium iš naujo susipažino 
su Europa, s. Pajuta Pullinen 
aplankė Ameriką, brolis v.s. fil. 
Aleksandras Jakštas i r žmona 
atostogavo Queenslande... 

Pas daugelį židiniečių viešėjo 
svečiai iš Lietuvos. 
• Mūsų „Židinio" nar ių nebe 
pirmoji jaunystė pasireiškia 
niekeno nelaukiamais negala
vimais... Sirgo ar serga; v.s. 
Marija Milienė, Birutė Jab
lonskienė, Milda Vaškevičienė, 
v.s. Elena Laurinaitienė ps. 
Liza Veteikienė... Trumpesniam 
laikui buvo į ligonines atgulu
sios sesės fil. Aldona Adome
nienė, ps. fil. Elena Jonai t ienė, 
fil. Jadv. Viliūnienė. Daugiau
sia vis sesės, vyrija (kol kas!) dar 
laikosi! Negaluojančioms lin
kime greito pasveikimo! 

Židiniečių amžiaus problemas, 
atrodo, suke l ia m a ž i žmo
geliukai. Visą laiką buvę jauni , 
s t a iga sens te l ė jo , t a p d a m i 
seneliais — dukrai Gintai juos 
apdovanojus anūkėle Vilija 
Aleksandra Kunigunda — sesė 
Jadvyga ir dr. Alfonsas Viliū-
nai. Sveikiname! 

Sveikinimai ir sesei židinietei 
Marinai ir Laurie Coxams, ne
seniai tapusiems senel ia is , 
dukrai Kris t inai Repšienei 
sus i laukus dukros Emilijos 
Monikos. 

B. Ž. 
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SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Sausio 26 d. Chicagos jūrų 

skautų,-cių met inė iškilminga 
Klaipėdos dienos sueiga 11 vai. 
ryto Lietuvių centre, Lemonte. 

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

DR. S.C. 

KLAIPĖDOS DIENOS 
SUEIGA 

Metinė Klaipėdos dienos jūrų 
skautų ir skaučių iškilminga 
sueiga bus šį sekmadienį, sau
sio 26 dieną, Lietuvių centro 
Lemonte apatinėje mažojoje 
salėje. Visi jūrų skautai ir jū rų 
skautės, išeiginėse uniformose, 
renkasi 9:45 vai. ryto. Sueigą 
pradėsime 10 vai. (punktualiai!). 
Tėveliai prašomi laiku atvežti 
savo jaunimą. Sueiga privaloma 
visiems jūrų skautams ir skau
tėms. Sueigoje kviečiami daly
vauti ir kitų tuntų broliai ir 

skautininkai, tėveliai ir 
svečiai. Šių metų sueigai vado
vauja jūrų budžiai. 

STOVYKLOS 

Liepos 11-25 d. — Chicagos 
skautų , -č ių s tovykla R a k o 
s tovyklavie tė je , Cus t e r , 
Michigan. 

Liepos 24 - rugpjūč io 1 d. — 
Europos skautų ir skaučių sto
vykla „Sodyboje", Anglijoje. 

Rugpjūčio 1 -15 d. — Kana
dos rajono skautų, čių stovykla 
„Romuvoje". 

VIJAY BAJAJ, M.D 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5349 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl 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 vv . antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir šestd 9 v r -12 v p.p 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

6132 S. Kadzla Ava., 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 

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

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv Ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Dlagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedz.e 
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! 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava . , Ctcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec. Šešt. 12 iki 4 vai popiet 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9086 S. Robarta Rd., Hlekory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartom Ave. 

Tai. (706) 896-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akmius 
2618 W. 71 st St. 

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

Paloa Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, II! Ketv. vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Juatlca, IL 
Ta i . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

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

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

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

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

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

10 W Martin. Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

ARAS Ž U O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Csntar-

Naparvttlo Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Surta 310. 

NaparvMa IL 60563 
Tai. 1 •706-627-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai : pirm , antr. ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Klausimai, kurie 

LAUKIA ATSAKYMŲ 
Vienas iš skaudžiausių neiš

spręstų klausimų, kurie vargina 
atsikūrusios Lietuvos valdžią, 
tebėra sovietų kariai . Nors iš 
principinio taško ž iūr int j a u 
seniai yra gautas naujosios Ru
sijos Federacijos sutikimas, k a d 
armija būtų ištraukta, tikrovėje 
tai dar nėra įvykę, vis n e t u r i n t 
sąlygų toje milžiniškoje Federa
cijoje apgyvendinti gausias , — 
bent taip sakoma oficialiuose 
s l u o k s n i u o s e , — k a r e i v i ų 
šeimas. Tą temą vėl i r vėl iš
k e l i a s p a u d a Europo je i r 
Amerikoje, pažymint, kad tos 
k a r i u o m e n ė s a t s i r a d i m a s 
Pabaltyje skiriasi nuo k i tų Eu
ropos kraštų, kur toji armija y r a 
l ikučiai nuo la imėto a n t r o 
pasaulinio karo, o Pabaltyje j i 
yra išdava tų valstybių okupa
vimo jau 1940 metais, ką visi 
pripažino nelegaliu. 

Amerikos kariuomenė ištrau
k i a m a iš F i l i p i n ų , v i s u r 
mažinami naujokų ir ginklų 
s k a i č i a i , o L i e tuvo je v i s 
delsiama, nežiūrint mūsų pre
zidento Landsbergio re ikalavi
mų. Mat didelė karininki jos 
dalis jau buvo užmetusi akį į 
Lietuvos daug pa t r auk l e snę 
ekonominę ateitį ir planavo t e n 
į s ikur t i , išeidami į a t sa rgą . 
Dalykams keičiantis, t i e p lanai 
pradėjo griūti, o namie nėra ne i 
buto, nei padoraus maisto, tu
r in t galvoje posovietinę ne
tvarką ir rusiškąjį potraukį rim
ta i nesiimti darbo. Kie taspran-
džiams komunistams imant i s 
tokių priemonių, ka ip skerdy
nės pasienio muit inėse, mūsų 
valdžia vis bando tą re ikalą 
kelti viešumoje ir re ikalaut i re
zultatų. Tauta neužmirš ta i r 
Televizijos bokšto apiplėšimo 
bei juodųjų berečių d a r juo
desnių darbų. Pr i s imenama i r 
ta i , kiek Vokietijai ka inavo 
pasitraukiančių rusų trupių ap
gyventų bazių išvalymas ir at
s tatymas. Kainuos ir mums . 

* * * 

Dažnai girdime frazes: „mūsų 
visuomenė", „amerikiečių vi
suomenė", kurios subendr ina 
mūsų nuomonę, neišskirdamos 
individų. Subendrinimas t u r i 
gerų ir blogų pusių, nes in
dividas, visiškai nesijausdamas 
priklausąs kokiai nors grupei , 
a r ji būtų taut inė, rel iginė, 
mokslinė ar meninė, neišven
giamai kada nors pasijus vieni
šas. Lengva įsijungti į mėgs
t amas grupes savoje valstybėje 
a r bent savo kilmės žmonių ap
gyventoje vietovėje, bet dažnam 
dėl darbo a r kitų priežasčių 
tenka derintis prie svetimos 
aplinkos, laikui bėgan t ne t 
supanašėjant ir nutols tant nuo 
savų tautinių bruožų ir brolių. 

Amerikos tautų kat i las dabar 
t ikra i tur i daug darbo su į pra
dinius susiliejimus nesijungian-
čiais individais. O tuo t a rpu 
Europoje naujai suklestėjo čia 
ta ip nemėgstamas „nacionaliz
mas" , pabrėžiant jo t ik nei
giamus reiškinius. Dažnai var
tojamas John Locke posakis 
apie „bendruomenę, ka ip sava
rank ių individų kolekci ją" . 
Kurį laiką čia taip ir klestėjo to
ji kolekcija, bet tada joje buvo 
beveik vien anglosaksai. Dabar 
v i s u o m e n ė s s u d ė t i s l a b a i 
dramatiškai pasikeitė, tad indi
vidai pradėjo grupuotis aplink 

SOVIETŲ SĄJUNGAI IŠNYKUS IŠ 
PASAULIO ŽEMĖLAPIO 

šeimą, kilmę, bažnyčias ir gal
voseną, be ko žmogui būtų 
sunku gyventi, nebent pasi
ner iant t ik į pelno darymą. 
Betgi taut inės institucijos stipri
no asmenį, kėlė moralės klau
simą ir t a i , kas gyvenimą 
padaro geru. 

Laikui bėgant, vadinamo gero 
gyvenimo suprat imas nepaste
bimai keitėsi. Mokyklos nedaug 
išmokė, šeimų iširimai tapo kas
dieniniu dalyku, gyvenvietės, 
kuriose buvo susispietę atvy
kėliai kitataučiai, trupėjo ir 
nyko, atsirado cinizmas, tuš
tuma, išnaudojimai, plėšika
vimai. 

Žinovai tvi r t ina , kad priežas
tis viso to buvo viskam dėmesio 
p r a r a d i m a s . Vaikai užauga 
kitoki, jei į j uos yra kreipiamas 
dėmesys, mokiniai , daugiau 
pasiekia, jei j i e yra pastebimi ir 
pagiriami. Dabar visur savieji 
i n t e r e s a i i m a viršų , nu
stumdami į šalį bendrą gerovę, 
santykį vienų su kitais. Uni
versitetai perėjo į metodų, ne į 
idėjų perdavimą. Tą palaipsniui 
pastebime i r savo lietuviškame 
gyvenime, kurį , ačiū Dievui, 
taip pakeitė Tėvynės laisvės at
g a v i m a s , n u o s t a b i a i paža
dindamas visą mūsų jaunąją 
kartą. 

Dabartinį laikotarpį galime 
pavadinti t i k ru pavasariu. Atsi
t ikt inai dalyvavau Akademinio 
Skautų sąjūdžio metiniame su
siėjime, kur liejosi per kraštus 
entuziazmas, dėmesys Tėvynei, 
noras ten nuvykti . Pražuvo 
abejingumas, kilo nauji suma
n y m a i , sus i rūp in imas sava 
kalba, naujomis pažintimis su 
ten atvykstančiais. Buvo smagu 
ir j a u k u t a i matyti. Ten apie 
Lietuvą apie valandą kalbėjo, 
a tsakinėdama į klausimus Dai
va V e n c k u t ė , Lie tuvos 
Aukščiausioje taryboje einanti 
svarbias pareigas. Pobūvis vyko 
jos tėvų namuose, jos grįžimo į 
Lietuvą išvakarėse. 

Politinėje pasaulio realybėje, 
deja, vėl ky la neramumai, nes 
Rusijoje, ne t ir Lietuvoje, paki
lus maisto produktų kainomis, 
vėl a t s i randa ilgesys tų laikų, 
k a d a v i skuo , atrodo, buvo 
valdžios pasirūpinama. Dabar 
žmonės turi rūpintis patys, prie 
ko dauguma nėra pratę. Kyla 
pavydas dėl geriau įsitaisiusių, 
bet j u k taip visad buvo. 

Dolerio ver tė šokinėja ir kyla. 
Kol kas dar atsakymo negauna 
vy re snės k a r t o s t au t i eč i a i 
išeiviai, ypač vieniši ir neturin
tys t e n giminaičių, bet norintys 
ten rasti būdą praleisti senatvės 
dienas. Girdime apie ligoninių, 
vaistų gavimo ir privačios slau
gos blogą stovį. Bet negirdime 
spaudoje, k a s tokiu atveju yra 
daroma ir kokie pagerinimai 
vyksta vadinamų slaugos namų 
klausimu. Aišku, valdžiai y ra 
daug svarbesnių klausimų, ypač 
dabar, kai organizuojasi seno
sios tvarkos išsiilgusieji, — o jų 
vis daugėja. Ar bus steigiami 
tokie pakankamą priežiūrą ga
lintys suteikt i bendrabučiai, 
kur rastų vietą vieniši išeivijos 
lietuviai? Ar galima turėt i 
vilčių, kad tuo klausimu jau 
dabar kas nors daroma ir a r 
tok ie tau t ieč ia i t en pagei
daujami? A r būtų kelių į ten 
p e r s i ų s t i v a i s t u s ir k i t u s 
reikmenis? 

RKV 

Praėjusieji metai bus prisi
minti, kad iš pasaulio žemėlapio 
išnyko Sovietų Sąjunga, o jos 
vietoje susidarė nepriklausomų 
valstybių sandrauga (Common-
wealth). Pagaliau prezidentas 
M. Gorbačiovas, likęs be valsty
bės, atsistatydino gruodžio 25 d., 
pasakęs 10 min. kalbą per tele
viziją. „Mes visi esame mokiniai 
ir mūsų mokytojas y ra gyveni
mas ir laikas", kalbėjo M. Gor
bačiovas, 1986 m. skelbdamas 
pertvarką. Dabar j au Gorbačio
vo sunkios pamokos pasibaigė. 
Jam Rusijos vyriausybė paskyrė 
4000 rublių/mėn. pensijos, davė 
vilą, keletą automobilių, pri
komandiravo 20 sargybinių. 

Raudoną vėliavą Kremliuje 
nuleidus ir iškėlus Rusijos, Gor
bačiovo kabinetą tuojau užėmė 
Borisas Jelcinas. Pasaulio spau
doje M. Gorbačiovui priskai-
toma, kad jis sunaikinęs seną 
sistemą, ir ta i esąs didelis bei 
reikšmingas įvykis. J is padaręs 
tiek pat ir net daugiau, negu 
savo laiku Leninas, sunaikinęs 
carų režimą. 

M. Gorbač iovo ke l i as į 
Kreml iaus v i r š ū n e s 

Jaunystėje Gorbačiovas pasi
žymėjo kaip išt ikimas kom
jaunuolis, geras mokinys ir par
tijos narys, kuris, pradėjęs trak
torininku Provolnoje netoli 
Stavropolio, pasiekė viršūnę 
Kremliuje. Jauno Misos gy
venime buvo t r y s svarbūs 
įvykiai: vokiečių okupacija, 
trukusi 6 mėnesius 1942 m., 
Stalino mirtis 1953 m. ir 22-asis 
Komunistų Partijos kongresas 
1961. Tame kongrese Chruščio
vas iškėlė Stalino nusikaltimus. 
Tuo metu Gorbačiovas buvo vie
tos komjaunimo vadovas (Stav
ropolio krašto komiteto sekreto
rius) ir dalyvavo kaip delegatas 
kongrese. 

M. Gorbačiovas turėjo ypatybę 
įsigyti dėmesį galingų užtarėjų. 
Pirmas iš tokių buvo Feodoras 
Kulokovas, partijos I sekreto
rius Stavropolyje, kur is , užbai
gęs savo karjerą, savo įpėdiniu 
paskyrė M. Gorbačiovą. Kitas 
svarbus jo globėjas buvo Jurijus 
Andropovas. Jo dėka Michailas 
Gorbačiovas tapo politbiuro na
riu. Kitas buvo Michailas Sus-
lovas, ku r i am rūpėjo nors 
vieną gabų jauną asmenį laikyti 
rezerve šalia senatvės ligomis 
negaluojančių jo narių. Leoni
das Brežnevas sudarė sąlygas 
šiam žemės ūkio specialistui 
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p a s i e k t i aukš tą poziciją. 
Pagal iau 1985 m. jis tapo po 
Černenkos mirties jo įpėdiniu, 
nukonkuravęs Brežnevo numa
tytą kandidatą V. Grišiną ir Le
ningrado partijos viršininką G. 
Raraanovą. Gorbačiovą rėmė ir 
A. Gromyko, paskutinis Jal tos 
dalyvis, miręs 1989 m., nesu
laukęs Berlyno sienos nugrio
vimo ir Varšuvos pakto iširimio. 
Bet j is j au tė , kad ateina sovie
tų imperijoje naujas galvojimas: 
nuolaidos padarytos JAV nusi
ginkluojant ir pasitraukiant iš 
Afganistano, kurio užpuolimui 
1979 m. Gromyko buvo pritaręs. 

Ne i š t i k imi b e n d r a d a r b i a i 

Tapęs generaliniu sekreto
rium, M. Gorbačiovas yra prasi
t a r ę s savo žmonai Ra i ša i : 
„Dalykai negali visą laiką ta ip 
vykt i" . Panašiai jis pasakė ir 
Eduardui Ševardnadzei, kurį j is 
paskyrė užsienio reikalų minis-
ter iu 1985 m., ir Aleksandrui 
Jakovlevui , kuris tapo per
tvarkos ideologu. Gorbačiovas 
pasikvietė Jazovą, Kriučkovą ir 
Pugo, kad jie padėtų jam kovoti 
su korupcija ir tvarkyti eko
nomiją. Jų kritika turėjo ribotis 
praeitimi ir šiek tiek dabartimi, 
bet ne l ies t i socializmo. Pa
skelbus Glasnost, susidomėji
mas spauda pakilo — atsirado 
14 milijonų naujų skaitytojų. 

Gorbačiovas 1990 m. rugpjū
čio mėn. , N. Ryžkovui spau
džiant, atidėjo S. Šatalino eko
nominių reformų planą. Tų pa t 
metų gruodžio mėn. jis pasikvie
tė ta lkon Genadijų Janajevą ir 
Valentiną Pavlovą, kurie vėliau 
dalyvavo sąmoksle prieš jį. 
Gorbačiovo klaida buvo, kad jis 
nesugebėjo pasirinkti išt ikimų 
bendradarbių, o ki tus (Ševard
nadze, Bakatin) savo nevykusiu 
manevravimu išstūmė. Gor
bačiovas padarė didelę klaidą 
nereaguodamas į 1991 m. sau
sio mėn. įvykius Vilniuje, kur 
nekaltų žmonių žudymus vykdė 
vidaus reikalų ministerijos dali
niai. J is net svarstė grąžinti 
spaudos cenzūrą. Po rugsėjo 19 
d. perversmo Gorbačiovas pasi
juto izoliuotas labiau, negu bet 
kada. Sovietų Sąjungai jis vado
vavo 6 su puse metų. Jo didžiau
sias pasiekimas — pripažinimas, 
kad komunistinė sistema nepa
jėgė įvykdyti savo skelbtos pro
gramos ir kaip tokia turėjo būti 
panaikinta. Gorbačiovas kalbėjo 

daug, bet mažai ką padarė, nes 
nemokėjo ar nesiryžo imtis 
radikalesnių reformų. 

Paskutinėje savo kalboje per 
televiziją Gorbačiovas įspėjo 
apie baisias Sovietų Sąjungos 
sugriuvimo pasekąs ir vėl mi
nėjo, kad Pabaltijo respublikose 
diskr iminuojamos mažumos, 
kitų tautybių gyventojams ne
duodama pilietybės. Kartojo, 
kad šių respublikų gyventojai 
rusai šaukiasi Maskvos pagal
bos. 

Rusi ja s u n k i a i s e r g a 

Perėmęs atsakomybę, Jel
cinas pareiškė, kad Rusija sun
kiai serga, bet šis sunkus perio
das tęsis 6-8 mėnesius. Svar
biausiai Rusijai reikia maisto 
ir pastovios valiutos. Jelcino 
nuomone, ginkluotos pajėgos 
turėtų būti bendroje vadovybėje, 
bet Ukraina pareiškė, kad ji 
turės savo armiją, o taip pat no
rint i būti ir jū rų jėga. Dėl šios 
priežasties ir kyla konfliktas 
ta rp Ukrainos ir Rusijos dėl 
Juodosios jūros laivyno, kurį su
daro 45 karo laivai ir apie 300 
ki tos rūš ies gar laivių. Bet 
paskutinėmis žiniomis, atrodo, 
dėl šio laivyno jau surastas 
kompromisas. 

B. Jelcinas ta ip pat pareiškė, 
kad Rusija organizuojanti 3040 
tūkstančių t au t inę gvardiją. 
„Mes tur ime atgaivinti senas 
rusų tradicijas", kalbėjo jis. Cia 

kai kam kilo mintis, ar tik Rusi
joj vėl neatgyja caro Petro Di
džiojo dvasia. Bet daugelis ir 
kitų nepriklausomų respublikų 
irgi pareiškė norinčios orga
nizuoti tautines gvardijas, ei
nant pavyzdžiu buvusios So
vietų Sąjungos vidaus reikalų 
ministerijos dalinių. 

Nepas i tenkin imas J e l c i n u 
ir j o re formomis 

B. Jelcinas išdrįso surizikuo
ti įvesdamas laisvos rinkos re
formą, todėl daugelis mano, kad 
jis negalėsiąs išsilaikyti ilgiau 
kaip 4 mėnesius. Mažinant ka
rinę gamybą ir karines pajėgas, 
kyla įmonių direktorių ir gene
rolų nepasitenkinimas. Dargi 
Jelcino viceprezidentas A. V. 
Ruckojus kritikuoja rinkos re
formas, pasisako prieš jį, nes 
kainos pakilo, o produktų trūku
mas nesibaigia. Manoma, kad 
greitu laiku Rusijoj bus 40 
milijonų bedarbių, o tie bedar
biai tai ne tas pats. kas y ra 
Vakaruose — ta i pavojinga 
alkana minia. Levo Timofiejevo 
nuomone, vadas, kuris pajėgs 
šią padėtį patvarkyti, turės būti 
fašistinio tipo vadas. Panašiai 
yra pareiškęs ir mums pažįs
tamas dis identas Sergiejus 
Kovaliovas: „Aš negaliu pasa
kyti, kad Jelcinas bus geresnis 
negu Gorbačiovas". Kovaliovas 
baiminasi, kad Jelcinas gali 
atsidurti tokioje padėtyje, kad 
vienintelė išeitis bus imtis au
toritetinio režimo. 

Kiti mano, kad B. Jelcinas 
pajėgs išsipainioti iš tokios sun
kios padėties, nes turi pasi
rinkęs gerus patarėjus, kurių 

ministerio pirmininko pavaduo
tojas Genadijus Burbulis, 46 m., 
l ietuvių k i lmės . Pa t s Jelcinas 
yra rusiško mužiko tipas, kur i s 
sugeba paveikt i klausytojų šir
dis. Sakoma, kad rusams reikia 
kietos r ankos vado, kuris suge
bėtų įvesti tvarką. 

Rusijoje į s t e i g t a s sąjūdis 
, , N a š i " ( M ū s i š k i a i ) , k u r i o 
t ikslas kovoti prieš Sąjungos iši
rimą. J a m e aktyviai reiškiasi 
pulk. V. Alksnis , kur is spaudos 
a t s tovams pareiškė, kad Pa
bal t i jo va l s tyb ių nepr iklau
somybė y r a t ik iliuzija, nes jos, 
nega lėdamos išsilaikyti , vėl 
gr įš į Sąjungą. J i s a iškino 
žurna l i s t ams , kad tose respub
likose gyvenantiej i rusai pasi
ryžę kovoti už savo te ises . 
Respublikų vyriausybės kviečia 
t a r p t a u t i n e s i n s t i t u c i j a s 
susipažinti su mažumų teisė
mis, kur ias reguliuoja demokra
t i š k a i i š l e i s t i į s t a t y m a i ir 
n iekas jų nežada skr iaust i . 

Jei žmogus myli pasaulį, Tėvo 
meilės j a m e nėra, nes pasauly
je y ra k ū n o pamėgimas, akių 
pamėg imas ir gyvenimo puiky
bė. Tai re iškia , jog kiekvienas 
žmogus, s ekąs savo penkių 
pojūčių užgaidas ir nesiekiąs 
ki tko, ka ip t i k savųjų prigimtų 
ma lonumų, garbės ir valdžios 
j a u s m ų tenk in imo, a t i t rūks ta 
nuo tos mei lės , kur i yra viso 
d v a s i n i o g y v a s t i n g u m o ir 
la imės pagr indas , ir kuri mus 
apsaugo nuo mūsų brutališkiau-
sios ir smerkt iniausios savimei
lės. 

Th. Merton 

Gieda Lietuvos himną Marijos mokyklos salėje. Nuotr. J . Tamula iė io 

Graži moteris yra knyga, kuri 
susideda iš vienintelio puslapio 
ir kurią galima perska i ty t i 
vienu pažvelgimu. Graži ir gera 
moteris yra knyga, kuri t u r i 
tiek puslapių, kad užtektų viso 
gyvenimo ją sklaidyti ir pajus
ti tas emocijas, kurias ji sukelia. 

S. Catalina 

Draugystės paradoksas yra, 
kad ji yra ir stipriausias ir tra
piausias dalykas pasaulyje. Nei 
laukiniai arkliai negali draugų 
i š sk i r t i , b e t verkš lenantys 
žodžiai gali. Žmogus dėl draugo 
net savo gyvybę paaukos, bet ne 
savo ausų būgnelius. 

Sidney J. Harris 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
A N D R I U S NORIMAS 
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Kasdien iš darbo grįžusi Birutė klausia vaikų — 
ar buvo laiškas. Papras ta i niekas jai nerašo, nes jai 
nėra laiko koresponduoti su toliau gyvenančiomis drau
gėmis ar gerais pažįstamais dar iš Lietuvos. Vaikai tai 
žino. Todėl supranta , kad motina laukia žinių tiktai 
iš tėvo, iš Danijos. 

Aušra laimingesnė — ji gauna iš Europos jau ir 
antrą Algio laišką. Jaunieji ima karštai susirašinėti. 
Judviejų tarpe užsimezga kažkas labiau artimo ir šilto. 
Birutė stebi Aušrą, o ši jau nieko nu ' motinos nebe
slepia. Parodo Algio laiškus, tik savųjų nepaskaito. Lyg 
gėdisi ten išreikštų švelnesnių sakinių... Bet ir iš Algio 
laiškų Birutė išskaito, jog karys jau yra stipriai, kaip 
sakoma, „įklimpęs" meilėje... Aušra taip pat. atrodo, 
nėra labai abejinga jaunuoliui. Per susirašinėjimą jo
je kilo didesnis pasiilgimas, o ir rašomi popieriuje 
žodžiai ėjo jau iš nuoširdžios širdies. 

„Duok Dieve, kad tik jų draugystė virstų rimtu, 
stipriu jausmu! Tada galėsiu padėkoti Dievui! Sušilo 
paukštelė lizdely — jau laikas jai ir išskristi... Na, 
pagaliau su lietuviu ką nors rimto bus jau pradėjus..." 

Kas rytą ir vakarą sukalbamon maldon Birutė 
įtraukė jau ir Stepą. Pati tą maldą sukūrė, o kartodama 
jau iš atminties nesuklysdama viską pamini. 

— Suteik, Viešpatie, ilgo amžiaus, geros sveikatos. 
Tavo dieviškosios palaimos ir visokeriopos žemiškos 
gerovės brangiems man žmonėms: dukrelei Aušrai 
suteik proto ir a tsargumo gyvenime, sūnui Arūnui 

duok pasveikti ir tęsti mokslus, dėdei ir tetai 
Padegimams bei visiems mano giminėms išsisklaidžiu
siems pasaulyje. Suteik, Viešpatie, sveikatos ligoniams, 
seniems, paliegusiems ir sveikiems mano draugams ir 
draugėms, pažįstamoms ir pažįstamiems. Suteik ir man 
pačiai, Viešpatie, geros sveikatos, jėgų, stiprybės, 
energijos, ištvermės ir kantrybės išgyventi šiame 
pasaulyje tiek, kiek leisi man gyventi, kad galėčiau 
nuolatos Tau dėkoti už suteiktą per visą mano 
gyvenimą globą, už gelbėjimą iš mirties ir pavojų ir 
už nuostabius nurodymus svarbiais gyvenimo momen
tais, kad galėčiau Tau melstis, Tave garbinti ir apie 
Tave liudyti. Suteik man iš naujo meilės ir prisirišimo 
jausmus mano sugrįžtančiam vyrui Stepui, kad mudr 
ir vėl gyventume darnia šeima... Suteik, Viešpatie, 
nykstančiai , išmirštančiai, kenčiančiai ir žudomai 
lietuvių tautai naują laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę, amžiams išsivaduojant iš sovietų vergi
jos. Suteik, Viešpatie, pasauliui stebuklų-stebuklą — 
kad išnyktų nuožmusis bolševikinis komunizmas, kur 
tik jis yra įsigalėjęs. Išlaisvink, Dieve, pavergtas tautas 
ir valstybes, kad jos laisvos tvarkytųsi pagal Tavo 
dieviškus įs ta tymus ir krikščionybės principus. 
Panaikink, Viešpatie, pasaulyje neapykantą, kovas, 
nesantaikas, nusikaltimus, prievartą, smurtą, pavydą, 
paleistuvybę. Atversk visus kitatikius, netikinčiuosius 
ir pagonis į Tavo Sūnaus duotąjį tikėjimą, apsaugok, 
Viešpatie, žmoniją nuo gamtos nelaimių, nuo ligų ir 
epidemijų, nuo maro, bado, ugnies ir karo, ypač nuo 
atominio, branduolinio ir kitokių naikinamųjų ginklų 
karo! įgyvendink. Viešpatie, šioje žemėje panašią į rojų 
būseną, kad žmonės gyventų meilėje, santaikoje ir 
dorybėje ir per visus amžius garbintų Tave, visatos 
Sutvėrėją, galingą, teisingą ir gailestingą vienatinį 
Dievą trijuose asmenyse — Dievą Tėvą, Dievą Sūnų 
Jėzų Kristų ir Dievą Šventąją Dvasią. Amen." 

Pasimeldusi visada pasijusdavo esant i stipresnė, 
geresnė ir pasiruošusi eiti savo pareigas šeimoje. Ir jos 
laukimas savojo vyro pavirs ta į išt ikimą žmonos 
ilgėjimąsi. 

Štai, vieną skaisčią dieną a t e i n a oficialus raš tas 
iš imigracinės įstaigos, r e i k a l a u j a n t i s B i ru tė s 
asmeniško atsilankymo ir paaiškinimų. Ten nuvykusi 
ji dar nesusitinka su Stepu. J a i pasako, jog jos vyras 
netrukus atvyks į Ameriką gyvent i su ja. Taigi, jau 
nuolatiniam apsigyvenimui. Vė l i au Senate turės būti 
pravestas specialus įstatymas leidžiąs Stepui Vilainiui 
pasilikti šiame krašte ir s iekt i pilietybės praėjus 
atitinkamam metų skaičiui. S tepas jau perėjęs įvairius 
patikrinimus, todėl niekas B i ru tė s neklausinėja apie 
vyro politinį nusistatymą ar a tvykimo priežastis, nes 
laiko tai visai natūral iu grjžimu pas žmona ir šeimą. 

Rudens varsa teikia žemei liūdesio atspalvį. La
pams krintant į drėgną žemę augmenija tarytum at
sisveikina su savo buvusiuoju grožiu, su vasariniu 
žydėjimu. Pagelsta žolė, apsinuogina medžiai, tars i 
pavydėdami žvarbiam vėjui žaisti nukri tusiais lapais. 
Ir vėjas, lyg stygomis, groja šakose š iurp ias , 
pranašingas melodijas apie bes ia r t inan t į šal t į , 
darganas ir ledinius apkaus tymus . Jis dainuoja ir 
stūgauja, dejuoja ir blaškosi, t a r y t u m išsekęs žmogus 
besiguodžiąs savo nelaimėmis. Užmiestyje medžiai dar 
tebeužsimetę praplyšusius įvair iaspalvius drabužius. 
Geltonuoja, ruduoja ir raudonuoja rudeninės skaros, 
lyg užantspauduodamos kiekvieną vasarinę saulės 
spalvą, puikų ki l imą,ataustą kai t r iomis ugnies var 
somis. 

(Bus daugiau* 
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Gintaras Čepas, Alto Bostono skyriaus pirmininkas, džiaugsmingai sveikina 
Baltų Nepriklausomybės šventės dalyvius. Nuotr. K. Daugėlos 

BOSTONO ŽINIOS 

Daytona Beach, FL 
P R A S M I N G A I 
P A M I N Ė J O M E 

SAUSIO 13-TOS M E T I N E S 

Visa Lietuva ir lietuvių išei
vija įvairiomis iškilmėmis pras
mingai paminėjo Lietuvos lais
vės gynėjus ir t ragiškai liūdną 
sausio 13-tosios dienos metinę 
sukaktį. Daytona Beach gražio
sios nausėdijos lietuviai šią 
skaudžią sukaktį paminėjo sau
sio 12 d., sekmadienį. Minėjimą 
ruošė Lietuvių klubo valdyba. Į 
minėjimą iš plačiųjų apylinkių 
suvažiavo apie šimtas čia nuo
lat gyvenančių atostogaujančių 
svečių. 

Minėjimas pradėtas iškilmin-

IDOMUS E T N O G R A F I N I S 
FILMAS 

Sausio 22, trečiadienį, 12 vai. 
MIT, Bldg. 24, kamb. 414 Milda 
Bakšytė-Richardson rodys auto
rinį Karen Lux ir Peter Biella 
etnografinį filmą apie Amerikos 
lietuvio l iaudies da i l in inko 
Joseph Menderio kūrybą. Iki 
pat mirties J . Menderis ilgėjosi 
Lietuvos laisvės sugrąžinimo, 
buvo paruošęs lietuviškų pinigų 
ir monetų seriją naujam spaus
dinimui. Filmas, už kurį Karen 
Lux suteiktas Ph.D. laipsnis, 
sukurtas konsultuojant Mildai 
Bakšytei-Richardson. 

POLKŲ P O P I E T Ė S 

Lietuvių Piliečių klubo drau
gija, siekdama pagerinti klubo 
būklę, rengia 3a. salėj- polkų 
popietes. Šokiai vyks sausio 18, 
vasario 2 ir kovo 22 dienomis 
nuo 2 iki 6 vai. p.p., grojant Joe 
Pasiekos ansambliui. Įėjimas 
7.50 dol. asmeniui, bus šaltų 
užkandžių bufetas. 

P. ČEPO JAUNIMO FONDO 
VAKARAS 

Vasar io 1, šeš tad ien į , 
Lietuvių Piliečių klubo 3a. 
salėje ruošiami i šk i lmingi 
šokiai. Rengia Pe t ro Čepo 
Jaunimo fondas st ipendijai 
jaunuoliui-ei keliauti į Lietuvą. 
Pradžia 6 vai. v. Atgaiva ir už
kandžiai, vakarienė 7 vai. v. 
Programą atliks Bostono lietu
vių J a u n i m o šokėjų grupė 
JSambūris", vadovaujant Rūtai 
Mickūnienei. Bus rodomos 
skaidrės „1991 metai Lietuvo
je" ir „Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas 1991-1992 m." 
Šokiams gros „Baltijos" kvar
tetas iš Bostono. Dalyvavimo 
kaina 25 dol. asmeniui: 15 dol. 
studentui. Bilietus ir stalus 
tvarko: Rasa Čepaitė 617-423-
0080 x218 dienomis ir Audra 
Veitaitė 617-782-6896 vakarais. 
Aukas fondui galima rašyti ir 
siųsti: Petras Čepas Youth 
Foundation, P.O. Box 497, 
South Boston. MA 02127. 

VASARIO 16 M I N Ė J I M A S 
Vasario 16, sekmadienį, 10:30 

vai ryto Šv. Petro bažnyčioje So. 
Bostone bus laikomos iškilmin
gos Mišios, o rganizac i jos 
kviečiamos dalyvauti. Šventinis 
minėjimas įvyks 1 vai. p.p. 
Lietuvių Piliečių klubo 3a. 
salėje. Numatoma dviejų dalių 
programa. Rengėjai Bostono LB 
apylinkė, ALT'as, pirm. Ginta
ras Čepas. 

VISI KVIEČIAMI 

Bostono „S.O.S.-VAIKAI". 
pirm. Daiva Veitaitė-Nedhardt, 
kviečia visus dalyvauti valdy
bos susirinkimuose, aptar iant 
einamuosius reikalus. Susirin
kimai vyksta reguliariai kas 
tris savaites 1145 Hanckock St., 
Unit C, Dimmock Office Park, 
Quincy, MA 02169, tel. 617-
479-6446, 7:30 v.v. Susirinkimai 

bus vasario 20, kovo 12, balan
džio 2, balandžio 23, gegužės 14, 
birželio 4 ir 25 dienomis. 

L.Ž. 

K A L Ė D Ų E G L U T Ė 

Bostono Lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė gruodžio 21 d. 
vyko nuomojamose St. Mary of 
the Hills Miltone mokyklos pa
talpose. Po pamokų susirinko 
visi mokiniai, dar mokyklos ne
lankantys vaikai bei jų tėvai, 
s e n e l i a i . Tėvų k o m i t e t a s 
pa ruošė žiūrovams malonią 
staigmeną, pakvietęs scenon 
mokytojas giedoti l ietuviškas 
Kalėdų giesmes. Be ankstesnio 
pasiruošimo mokytojos garb
ingai išlaikė dainavimo egza
miną prieš reiklius klausytojus, 
p ianinu akompanuojant direk
torei Daivai Matulionytei-De Sa 
Pereira. Trečio skyriaus moky
toja J ū r a t ė Aukš t ika ln ienė 
paruošė vaidinimą „Kalėdos 
Lietuvoje", vaizduojantį švenčių 
tradicijos tęstinumą nuo gilios 
senovės iki dabarties ir ka ip bus 
švenčiama XXI amžiuje. Visų 
skyrių mokiniai buvo gerai 
pasiruošę ir puikiai vaidino. 
Atvykęs Kalėdų senelis visus 
vaikus apdovanojo dovanomis. 
Veiklus tėvų komitetas, vado
v a u j a m a s p i rm. M a r i a u s 
Žiaugros, ne tik papuošė salę i r 
paruošė vaišes, bet sumaniai 
improvizavo pačių padarytą ir 
n u p i e š t ą scenos u ž d a n g ą 
vaidinimo metu. Ši eglutė buvo 
ypat inga vos prieš dieną atvy
k u s i a i iš Lie tuvos A u š r a i 
Stroputei, nes tai buvo jos 12 
gimtadienis. Iš susijaudinimo 
mergaitė negalėjo iškart užpūsti 
12 žvakelių ant didelio torto, 
v i s i ems l ink in t : „ I lg iaus ių 
metų" . Aušra Stroputė atvyko 
„S.O.S. - VAIKAI" organiza
cijos kvietimu. Jai bus nemo
k a m a i p a d a r y t a a u s i e s i r 
klausos kanalo plastinė opera
cija Milton Hospital,MA. Aušra 
g e r a i j a u č i a s i r ū p e s t i n g ų 
globėjos Mari jos T o v a r e s -
Ashmanskas ir ją priėmusių 
gyventi Helmuto ir Aldonos 
K a z a k a i t y t ė s - W a l a t še imos 
globoje. Ji lanko lituanistinę ir 
Brocktono Šv. Kazimiero para
pinę mokyklas drauge su 10.5 
metų Walatų dukra Gina. 

M I Š I O S N A U J I E S I E M S 
IMIGRANTAMS 

Kasmet prieš Trijų Karal ių 
šventę Šv. Kryžiaus katedroje 
Bostone kardinolas Bernard 
Law laiko i šk i lmingas šv. 
Mišias visiems naujai atvyku
siems į šį kraštą kata l ikams. 
Mišioms asistavo trys vyskupai, 
dalyvavo art i 50 kunigų ir 
klierikų. Daugiau negu 20OO 
katedroje dalyvavusių įvairių 
tautybių atvykėlių iš visų konti
nentų atidžiai klausėsi kar
dinolo B. Law pamokslo, skel
biančio tikėjime ir meilėje Jėzui 
rast i viltį ir taiką Naujojoje 
žemėje. įspūdingai, su t r imitais 
ir orkestru, degant žvakėms 

buvo giedama „Tylioji nakt i s" 
anglų, vokiečių, ispanų, lenkų, 
graikų, vietnamiečių ir lietuvių 
kalbomis. Mišiose dalyvavo ir 
a r t i 30 l ie tuvių . Nesen ia i 
atvykęs su tėvais į Bostoną 14 
metų Just inas Grinius lietuviš
kai perskaitė intenciją. Grupės 
jaunuolių, pasipuošusių tauti
niais drabužiais, dalyvavo pro
cesijoje, kuri pasak „The Boston 
Globė", 1992, sausio 6, „...buvo 
viena ilgiausių nuo to laiko, kai 
1979 m. Bostone a ts i lankė 
popiežius Jonas Paulius H..." 
Šįmet šventė sutapo su Ameri
kos Krikščionybės 500 metų ju
biliejumi. 

Išeivijos spec ia l i s tų p a g a l b a 
a t s i k u r i a n č i a i L ie tuva i 

Columbia Pacific universiteto 
psichologijos dr. Romas 
Buivydas, pusę metų dirbęs 
Lietuvoje AT užsienio ryšių biu
re ir dėstės socialinės psichologi
jos kursą Policijos akademijoje, 
gruodžio gale grįžo iš antros 
savo darbo kelionės. Pirmą 
kartą dr. R. Buivydas buvo 
nuvykęs d i rb t i paga l savo 
specialybę 1990 m. sausio mėn., 
Vilniaus Universiteto kvietimu, 
kur semestrą dėstė psichologijos 
studentams. Po kovo 11d. buvo 
pakviestas į AT konsultuoti 
diplomatiniais klausimais psi
chologinėje plotmėje. Po metų 
vėl atvykęs Lietuvon, 1991 m. 
gruodžio 14 d. „Lietuvos aido" 
straipsnyje „Jie ir mes" , pokal
byje su žurnaliste Danguole Bič
kauskiene, dr. R. Buivydas at
virai dalinasi savo patir t imi, 
iškeldamas viešumon, žiūrint 
vakariečio akimis ;žmonių tar
pusavio santykių , darbo ir 
gyvenimo sąlygų gerąsias ir 
neigiamas puses dabartinėje 
Lietuvoje. Pr i s ipaž įs ta , jog 
būdamas Lietuvoje iš „naivaus 
idea l i s to" tapo „rea l i s t in iu 
i d e a l i s t u " , s iū lo , „ . . .kad 
Lietuvos Par lamente galėtų 
būti išrinktas atstovas, o gal net 
užsienio lietuvių deputa tas , 
kuris ats tovautų pasaulio lie-
tuvijai, palaikytų informacinį 
ryšį,... sprendžiant pilietybės, 
nuosavybės, valstybės atributi
kos klausimus išklausyti ir už 
Lietuvos ribų gyvenančių lietu
vių n u o m o n ė s . . . " Dr. R. 
Buivydas norėtų grįžti į Lietuvą 
ir dirbti akademinį mokshn 
darbą. 

Pereitais metais ilgesnį laiką 
Lietuvoje darbavosi bostoniečiai 
prof. dr. Edvardas Bubnys, dr. 
Aušra Kubiliūtė, Rūta Kalvai
tytė ir Andrius Dilba. Be savo 
profesinio darbo, jie dėstė anglų 
kalbą, talkino kaip vertėjai AT 
ir Vyriausybės Spaudos biurui, 
dalyvavo mokslinėse konferen
cijose, susit ikimuose, reiškė 
savo nuomones spaudoje ir TV 
laidose. Finansų specialistas dr. 
E. Bubnys 1991 m. birželio 12 
Nr. „Švyturyje", nuosekliai iš
dėsto kaip jo nuomone turėtų 
bū t i p e r t v a r k y t a mokesčių 
sistema, ruošiami nauji ekono
mistai, vystomas laisvas verslas 
bei prekyba. 

L.Ž. 

gomis l i e tuv iams sk i r tomis 
pamaldomis Prince of Peace 
katal ikų naujosios bažnyčios 
koplyčioje Or:nond Beach. Už 
Lietuvos laisvės gynėjus ir visus 
žuvusius už laisve, šv. Mišias 
aukojo mūsų kunigas Ričardas 
Grasso drauge su svečiu iš Chi-
cagos kun. Vytautu Bagdanavi-
čium. 

Pradžioje kun. Ričardas Gras
so pasveikino svečią kun. Vy
tautą Bagdanavičių, pasidžiaug
damas galįs drauge su juo mels
t is šia re ta proga ir šv. Mišias 
drauge aukoti už Lietuvą, užjos 
sūnus ir dukras, kurie žuvo 
sausio tryliktąją, būdami be
g ink l i a i , g indami Lie tuvos 
parlamentą, televizijos pastatus 
ir už savo tautos laisvę ir nepri
k lausomybę paaukojo bran
giausią tur tą — gyvybę. Prašė 
nuoširdžiai visų pasimelst i už 
Lietuvos laisvės gynėjus ir visus 
kovojusius u i laisvę. 

Šv. Mišių iškilmingumą pra
t u r t i n o g raž ios k a l ė d i n ė s 
giesmės, kurias gražiai giedojo 
mūsų choras Sietynas, vado
vaujamas nepavargstančio muz. 
Antano Skridulio. 

Šv. Mišių skai tymus skaitė 
Kazimieras Barūnas, o tikin
čiųjų savos kūrybos maldoje 
jaut r ia i prisiminė ir lietuvių 
tautos didvyrius, žuvusius ir 
sausio tryliktąją. 

Ypač gilių minčių pamokslą 
pasakė svečias iš Chicagos kun. 
Vytautas Bagdanavičius. Pri
minė Dievo didįjį stebuklą, kad 
visai net ikėtai Lietuva kėlėsi 
tautos ryžtu laisvam, nepriklau
somam gyvenimui ir prašė 
maldomis dėkoti Dievui už tai. 
Praėjusieji metai Lietuvai buvę 
Dievo malonių metai . J i s iš
ryškino žmogaus san tyk ius su 
Dievu, žmogaus vertę šiame 
pasaulyje. Ry-kino Kūrėjo žmo
nijai duotą l . isvės sąvoką, už 
kurią miršta t au tos kankiniai . 
Pamokslas jaut rus , susimąstyti 
s k a t i n a n č i ų m i n č i ų , ypač 
prisimenant Lietuvos laisvės 
gynėjus ir tautos ryžtą laisvam 
gyvenimui. 

Pabaigoje šv. Mišių kun. 
Ričardas Grasso prie altoriaus 
pakvietė buvusį ilgametį Lietu
vių klubo p i rmininką Joną 
Daugėlą ir naująjį pirmininką 
Gediminą Lapeną ir atliko įves
dinimo į pareigas apeigas. Čia 
kun. R. Grasso pr is iminė Jono 
Daugėlos didelį įnašą, vado
vaujant lietuvių bendrijai į šios 

parapijos gyvenimą. Dėkojo už 
gausiai atliktus darbus, gražų 
kelerių metų sąvartoje bendra
darbiavimą su šia parapija, už 
paramą statant naują bažnyčią. 
Nau ja j am p i rmin inku i Ge
diminui Lapėnui palinkėjo taip 
pat sėkmingai vadovauti šiai 
l ietuvių nausėdijai, rūpintis 
lietuvių visokeriopais poreikiais 
ir išreiškė viltį, kad ir toliau čia 
gražiai bus tvarkomi ir dvasi
niai poreikiai ir abu pirmi
n inkus kryžiaus ženklu palai
mino. Šia proga kun. R. Grasso 
palinkėjo visiems tėvynainiams 
laimingų Naujų metų. 

Po pamaldų salėje buvo trum
pai prisiminti Lietuvos laisvės 
gynėjai. Pirmininkas Gedimi
nas Lapenas dalyviams atsi
stojus susikaupimo minutei per
skai tė sausio 13-tąją žuvusių 
vardus, pavardes, jų amžių ir jų 
šviesų prisiminimą baigė eilė
raščiu „Oi neverk, Motinėle...", 
o po to nuskambėjo didvyrių 
pr is iminimo garbei „Marija, 
Marija". Šia proga Vytauto Gry
bausko dėka dalyviams buvo 
parodytas žuvusiems už laisvę 
pagerbt i jaudinantis filmas, 
k u r i s ne vienam i šspaudė 
ašaras. Filme vaizdai iš laidotu
vių, laidojant Medininkuose 
žuvusius. 

K. Barūnas bažnyčioje, o 
sa lė je Ged iminas L a p e n a s 
pranešė, kad sunkiai serga šio 
t e l k i n i o l ie tuvė E lzb i e t a 
Bumelienė ir palinkėjome jai 
stiprėti ir vėl sugrįžti į normalų 
gyvenimą. 

Pasivaišinus kava ir saldu
mynais, pirmininkas Gediminas 
Lapenas padėkojo Vytau tu i 
Grybauskui už filmą, svečiui 
kun. Vytautui Bagdanavičiui už 
aplankymą šio telkinio lietuvių, 
už dalyvavimą iškilmingose 
pamaldose ir už ypa t inga i 
j au t rų pamokslą. Dėkojo talki
n inkams A. Šilbajoriui, A. Ba
cevičiui, savo valdybos narėms 
ir visiems bet kuo prisidėju
siems prie šio minėjimo suruoši
mo. 

Sausio tryliktoji Lietuvos isto
rijoje liks amžinai liudijanti lie
tuv ių t au tos nepa lauž iamą 
ryžtą už laisvę. Ši diena ir 
pasauliui įrodė Lietuvos di
džiuosius troškimus ir laimė
j imus, kurie paskatino ir kitas 
pavergtas tautas keltis nepri
klausomam gyvenimui — pažy
mėjo pirmininkas Gediminas 
Lapenas, pradėdamas minėji
mą. Minėjimas paliko gilaus 
skausmo širdyje įspadį. 

Ju rg i s J a n ū s a i t i s 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. Iš Seton Hali Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Muslc of Uthuanla" pro* 
gramos. vedamos anglų kalba, ii tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J . J . Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., VVatchung, 
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ĮSTATE 

DĖMESIO 
visiems norintiems susigrąžinti 

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

1991 metų b i rže l io 18 d ieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
Išlikusi nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kaip: 

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

Prašymams paduoti laikas pratęstas 

šiuo 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 
kreiptis: 

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

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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. 

Ontuifc 21 
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REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

MISCELLANEOUS 

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

T»l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T 

Mūsų apsilankymas Jūsų namuose 
jums suteiks malonumą! Mes remon
tuojame vandentiekį, kanalizaciją, dažome 
(ir dažome dekoratyviai), tvarkome aplinką, 
kambarius, perstatome baldus. Nuvešim 
pas daktarą, atvesime pietus Skambinkite 
dieną ar naktį: 312-476-1923 

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

Tel. 708-489-2593 

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

K-eiptis į: Hermis Deckys 
Tst. S8S-S624. Nuo 8 ryto Iki * * . V . 

Kalbeli lietuviškai 

REAL ESTATE 

l l f c 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. Kedzle A ve., 

Chicaoo, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

a MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta \ . 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojami butai įvairių kainų. 
First Rate Real Estate 

Aušra Padalino 
Tel. 312-767-2400 

Išnuomojamas gražus 3V2 
kamb. butas Brighton Pk. apyl. su 
šiluma ir baldais bei oro vėsinimu 
vyr. amžiaus asmeniui. $240 į 
mėn. Tel. 312-523-4473. 

Pašaukė mane... 

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

Užsakymus s iųs t i : 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W. 6 3 r d St. 
Ch icago, IL 6 0 6 2 9 

AR ŽINOTE, KAD 
INTER JUSTICIA CO. 

tarptautinė aptarnavimo firma su ištaigomis Amerikoje ir 
Lietuvoje padeda tvarkyti biznio ir asmeninius reikalus. Tarp 

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

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

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

877 East l&5th Street 
Cleveland. Ohio 44119 
U.S.A. 
(216> 692-1222 



PETRO GENIUŠO 
LAIMĖJIMAS 
FLORIDOJE 

LIETUVIŠKAI 
IŠMOKTI GALIMA 

šeštosios metinės tarptau
tinės pianino varžybos vyko 
Palm Beach, FL, „Guild for 
International Piano Compe-
titions" globoj, vadovaujant 
Guildos prezidentui John W. 
Bryan, Sausio 3-12 dienomis. 

Šiuo atveju pietų Floridos 
lietuviai, kaip per stebuklą, 
tapo liudininkais to „atradimo", 
kai Lietuvos s ū n u s , t a r s i 
nepašautas aras, pakilo virš 19 
kitų tautų žymių pianistų, 
užvaldė pianiną ir auditoriją, 
parodė neįveikiamą galią nuo
stabiu kūrinių atlikimu. 

Nereikėjo didelio muzikos ži
novo suprasti, kad jis yra genia
lus pianistas , nes muzika , 
Lenard Bernsteino žodžiais 
tariant, turi tą išskirtinę galią 
— užvaldyti žmogaus jausmus, 
prieš pereinant proto kontrolę". 

P. Geniušas užvaldė klausovo 
jausmus, k a r t u sukeldamas 
klausimus, kaip įmanoma tech
niškai valdyti pianiną, kad 
klavišai ne t ik spaustųsi, bet ir 
lyg patys kiltų prie pianisto 
pirštų, kad erdvė prisipildytų 
lyg pilno orkestro instrumentų 
garsais audringuose Prokofievo 
ir Rachmaninovo kūriniuose, o 
Debussy kūriniai išsiskirtų ly
rišku švelnumu? Sukėlė klau
simus, kiek turi būti apdovano
tas talento žmogus, kad suge
bėtų, be pertraukos persijungti 
iš vieno kūrinio nuotaikos į ki
tą, kaip tą viską apvaldyti pro
tu ir atsiminti tobulai atlikti? 

Kai kitą vakarą mes su drau
ge O. Vaitkiene po antrojo var
žybų koncerto prie vakarienės 
stalo išsikalbėjom, buvo tikras 
malonumas pažinti asmeniškai 
nuostabiai savą, šiltą, atvirą, 
mielą ir spalvingą,kaip ir jo 
muzika, asmenybę. Pasakojo 
Petras, kad jo tėvas muz. Geniu
šas yra vyriausias Vilniaus 
Muzikinio teatro dirigentas, 
jaunesnysis brolis — Kauno 
Muzikinio t ea t ro vyr. diri
gentas, o mama — dailininkė, 
grafikė. Petras skambinti pra
dėjo nuo 5 m., bet r imtai moky
tis — nuo 7 m. Išėjęs visas 
muzikos studijas Lietuvoj, stu
dijavo Maskvos konservatorijoj, 
kurį tą laiką pas tą patį muz. 
profesorių, kur studijavo garsus 
rusų pianistas Vladimir Viardo. 
Praėjusią vasarą Petras lankėsi 
Amerikoj ir dabar su dėkin
gumu prisimena šiltą Smetonų 
šeimos globą, muz. Antano Sme
tonos draugiškumą, pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus kolegiš
kus p a t a r i m u s ir jų visų 
paramą. 

Pastarųjų kolegų rekomenda
cijų pagalba P. Geniušas įėjo į 
Oberlin, Ohio, YKAA konkur

są l a i m ė d a m a s I vietą i r Cin-
cinati , Ohio, AMSA konkursą, 
k u r i a m e laimėjo III premiją. 
Pilar Bayona Competit ion Ispa
nijoj buvo laimėjęs 1989 m. Po 
laimėjimų jau atėjo pakvietimas 
į VI t a r p t a u t i n į P i a n i n o 
konkursą P a l m Beach, F L . 

Ta rp t au t i n i s konkursas susi
dėjo iš 7 varžybų koncertų, kas 
vakarą iš eilės. Iš 20 pianistų po 
I koncerto pasi l iko 12. Po II — 
pasi l iko 6. Po III ir r v — 4. Po 
V ir VI pasiliko du — jugoslavas 
Aleksandar Serdar ir l ie tuvis 
Pe t r a s Geniušas . Lemiamas i s I 
ir II vietos laimėtojų koncer tas 
vyko M i a m i univers i te to , Gus-
man salėje, sausio 11 d. 8 
vai. v a k . 

Čia Gen iuša s nuostabia i atli
ko W a g n e r - L i s z t I s o l d e s 
Liebestod from Tr i s t an and 
I so lde , P r o k o f i e v — diso-
n a n t i š k u o s e „ S a r c a z m s " 
vir tuoziškai valdė p i rš tų bei 
r ankų judes ius , o užbaigė kon
certą ga l inga Shuber to Sona ta 
ir C minor . Audr inguose plo
j imuose girdėjosi š a u k s m a i . 
Lie tuvia i po koncerto suruošė 
priėmimą, sveikino, apdovanojo 
gėlėm. 

P r e m i j ų į t e i k i m a s į vyko 
sausio 12 d. Flagler Muziejuj 
Palm Beach, dalyvaujant įvai
r iems garbės svečiams, prin
cams i r mecena tams . 

I premijos l au rea tu i durys į 
pasaul į a ts iver ia plačiai . Be 
piniginės 15,000 dol. premijos, 
jis j au y r a pakvies tas koncer tui 
į Lincoln Cen te r Hal i New 
Yorke š.m. lapkričio mėn. ir dar 
tr imis koncer tams po pasaulį. II 
premijos laimėtojui p a s k i r t a 
5,000 dol. premija ir v ienas 
koncer tas . 

Šių ei lučių autore i per pi rmą 
pabendravimo vakarą Pe t ra s iš
reiškė norą paskambin t i lietu
viams a t sk i ra i . Reikėjo noro bei 
skubios akcijos suruošt i kon
certą. I r šį kartą, kai ankstyves
nius mūsų apylinkėj, operos sol. 
Gražinos Apanavič iū tės , daini
n inkės S. T r imaka i t ė s , sol. V. 
Kr ikšč iūna i tės koncer tus or
ganizuoti ėmėsi muz. Liudas 
S tukas su savo skyr iaus — 
Vyčių, LB valdybos ir pavienių 
žmonių pagalba . 

Į koncer tą F i r s t Presbyter ian 
Church Tiguesta , FL, sus i r inko 
rekordinia i daug (105) žmonių. 
Lau rea t a s a t l iko Wagner-Liszt, 
Prokofiev, Shuman , Shopino 3 
kūr in ius , Debussy 2 kūr in ius ir 
Rachmaninoff o Du Pre l iudus , 
Op. 32 No. 5, Op 23 N . 2. Po 
audr ingų plojimų pagerb imas 
suorganizuotas O. Vaitkienės ir 
R. Zotovienės vyko Olive Gar-
dens r e s to rane N. P. Bch. Po 

I R E N A P E M K I E N Ė 

Mes ta ip esame įsigilinę į 
L ie tuvos Nepr ik lausomybės 
eigą, kad pradedame užmiršti , 
o gal j au neįdomu pasidarė 
rūpin t i s l ietuviškumo išlaiky
m u šioje A t l a n t o pusė je . 
Matome, kad mūsų lituanistinė
se mokyklose mokinių skaičius 
žymiai mažėja. Kodėl? Visai 
paprastai: Bendruomenės vadai 
nori būt i garsūs ne tik čia, šioje 
šalyje, bet ir tėvynėje Lietuvo
je, todėl mažiau tėra suintere
suoti vietine veikla, nors t am jie 
išr inkti . Ant ra , daugėja mišrių 
še imų, o jaunesnioj i k a r t a 
kur ias i užmiesčiuose, nes ta i 
kar ta is ir darbas priverčia. Tre
čia, vežti vaikus į šeštadienines 
l i t u a n i s t i n e s m o k y k l a s iš 

žurnale (1991,11). Čia pasinau
dosime keliomis žiniomis. Prieš 
keletą metų dr. Jonas Račkaus
kas, tuo metu Švietimo tarybos 
pirmininkas, besilankymadas 
la tv ių mokytojų seminare , 
susipažino su mokytoja Liga K. 
Streipa ir jos parašytu vado
vėliu „Easy Way to Latvian". 
Sužinojęs, kad šis vadovėlis 
l a t v i ų t a rpe t u r i didelį 
pasisekimą, parsivežė vieną egz. 
Švietimo tarybai parodyti. Na
riai palankiai atsiliepė, tik 
klausimas kas gi pritaikys 
lietuvių kalbai. Ir štai Juozas 
Masilionis, kaip paprastai , 
nemėgstąs apie save kalbėti, 
prisipažįsta mokąs latvių k. ir 
apsiima darbą atlikti — išversti 

tolimų vietų (turiu pati gana ir pritaikyti lietuvių k. mokytis. 
gerą patyrimą) nėra ta ip jau 
lengva. Tačiau, norint išauginti 
l ietuvišką šeimą, reikia didelio 
pasiaukojimo, gilaus lietuvišku
mo suprat imo ir meilės lietuvy
bei. O apl inka t iek mus, o ypa
t ingai mūsų jaunimą viliote vi
lioja į amerikiet iškumą. 

Ir štai t iek vyresniesiems, tiek 
j aun imui , kur ių kraujuje dar 
sruvena lietuviškumo jausmas, 
bet kur ie dėl kurių nors aplin
kybių neišmoko savo tėvų ar 
protėvių lietuvių kalbos, dabar 
į p a g a l b ą a t e i n a n e s e n i a i 
išleistas vadovėlis „Easy Way to 
L i thuan ian" . Šio vadovėlio at
siradimo istorija yra t rumpai 
aprašyta Br. Nainio redaguoja
m a m e „ P a s a u l i o l i e t u v i o " 

t rumpos kun . V. Pikturnos in-
vokacijos pradžioj, sveikino lau
reatą muz. L. Stukas ir dėkojo 
dail. Zotovienei už iniciatyvą 
koncertą suruošti. Sveikino vie
t inių organizacijų pirmininkai. 
Balfo p i r m . s v e i k i n d a m a 
užkvietė Balfo metiniam kon
certui į Chicagą spalio mėn. 
Rašytojas P. Ju rkus užkvietė 
koncertui į Kultūros Židinį New 
Yorke. Sveikino sol. J. Šalnienė, 
choro dirigentė I. Manomaitienė 
ir dr. Prunskienė . Pranešinėjo 
A. Augūnas . 

Baigiamuoju žodžiu laureatas 
reiškė dvi mintis; kad-jį žavėjo 
išeivijos lietuvių entuziazmas ir 
kad jis dėkingas palaikiusiems 
ji moral iškai nelengvo konkur
so dienomis. J a m tai a tnešė pa
spirties ir šilumos. 

Su džiaugsmu veiduose ir 
pas id idž iav imu širdyse lin
kėjome laimės ateity. Jis keliau
damas su koncertais per įvairių 
šalių auditorijas, vis pr imins 
pasaul iui Lietuvą — genialus 
mūsų tau tos sūnus Pe t ras Ge
niušas. 

R. Z o t o v i e n ė - J o n y n a i t ė 

Gavus iš autorės L. Streipos 
sutikimą, darbas buvo pradėtas 
ir atliktas per pusantrų metų. 
Tik gaila, kad Švietimo taryba 
išleidimą uždelsė, o ir išleido ne 
kietais viršeliais, kaip vadovė
liams įprasta, o minkštais. Tai 
jau minusas. 

Šis vadovėlis lietuvių kalbai 
pritaikytas „Easy Way to Lithu
anian" vardu ne eilinio žmo
gaus, bet pedagogo lituanisto 
Juozo Masilionio, kelių litu
anistinių vadovėlių autoriaus. 
J is yra buvęs gimnazijos moky
tojas Lietuvoje, Vokietijoje, 
Amerikoje, Chicagos aukšt. lit. 
mokyklos ilgametis mokytojas 
ir direktorius. Tai žmogus, kuris 
su meile, tyliai ir kantr ia i auk
lėjo ir mokė mus ir mūsų 
jaunąją kartą. Teko ir man 
pačiai būti jo mokine, teko būti 
jo mokiniais ir keturiems mano 
vaikams. Ir duok, Dieve, kad 
jam tektų mokyti ir mano 
anūkus. 

Mokytojui vadovėlio paruoši
mas — tai tik dvasinė atgaiva, 
nes tai nėra gerai apmokamas 
darbas. Tai ne menininko, rašy
tojo ar poeto darbas, kur premi
jos ir geri honorarai seka vienas 
po kito. 0 ar matėte , kad peda
gogai, kurie at l ieka bendruo
menėje svarbų darbą, būtų kada 
įvertinti, premijuoti? Ar matėte, 
kad pedagogams būtų rezer

vuotos kėdės pirmoj eilėje su
sirinkimuose, minėjimuose, bet -
kokiame renginyje, kaip ta i 
labai madinga kitų sričių dar
buotojams... 

„Easy Way to Lithuanian" va
dovėlyje yra 24 pamokos, kiek
vienai pamokai po 6 prat imus, 
gale knygos lietuvių-anglų ir 
anglų- l ie tuvių žodynė l ia i , 
pratimų atsakymai. Prie šios 
knygos dar yra išleistos 6 
garsinės kasetės, kurioms teks
tą paruošė J. Masilionis, o 
įkalbėjo D. ir T. Mikužiai, R. ir 
V. Kučai, G. Sturonienė, S. 
Puodžiūnas, M. ir S. Utz. visa 
tai labai patogu turėt i kelionė
je ir namie. 

Pamokos apima labai praktiš
kus pasikalbėjimus: pasisveiki
nimas, susipažinimas, ar esi 
lietuvis, kalbos apie orą, laiką, 
užsiėmimą, mokyklą, stovyklą, 
sportą, pasikalbėjimą telefonu ir 
k. Sudaromas platus žodynas. 
Apstu ir gramatikos, kaip be jos 
pagrindų kalbą išmoksi. Vado
vėlis duoda dvipusišką naudą: 
išmokti lietuviškai ir pasigilinti 
angliškai arba atvirkščiai. 

Norėčiau panagrinėti vieną iš 
tų pamokų, sakykim, „Ar jūs 
kalbate lietuviškai?" Pirmiau
sia, kad besimokąs nenustotų 
noro mokytis, angliškai duo
damas patarimas, kaip reikia 
kalbėti, kad daugiau žodžių 
įsisąmonintų. Toliau duodamas 
trumpas pasikalbėjimas: lygia
grečiai lietuviškai ir angliškai. 
Vienoje pamokoje yra trys pasi
kalbėjimai. Po kiekvieno pasi
kalbėjimo atskirų žodžių ar po
sakių aiškinimas, žodyno plėti
mas. Patariama, kad naudin
giau kiekvieną dieną kad ir 
trumpiau mokytis, negu ilgiau 
t ik kokį kartą per savaitę. 

Taigi niekas, nei vyresni, nei 
jaunėsi lietuvių kilmės žmonės 
negal i te i s in t i s , kad n ė r a 
priemonių lietuviškai išmokti. 
Yra. Kaip antraštėje pasakyta, 
lietuviškai išmokti galima. 

Tik vienas dalykas yra keis
tas. Atrodo, Švietimo taryba di
džiuojasi šį vadovėlį išleidusi, 
informuodama apie Švietimo 
tarybos veiklą, jau keletą kartų 
šį vadovėlį yra įvairiuose laik
raščiuose paminėjusi, tačiau, 
kaip užburta, niekad nėra pra
s i ta rus i , , k a s tą vadovėl į 
paruošė. Negi jai atrodo, kad tai 
„iš dangaus" nukrito ar paruo-
šėjo pavardę minėti yra tabu? 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. sausio mėn. 22 d. 

A.tA. 
MARIJAI AŠIPAUSKIENEI 

mirus Lietuvoje, jos broliui, mūsų ilgų metų aktoriui 
ir valdybos Pi rmininkui VINCUI DOVYDAIČIU7 

reiškiame gilią užuojautą. 

Los Angeles Dramos Sambūrio 
Valdyba ir Aktoriai 

A.tA. 
JUOZUI KAPAČINSKUI 

mirus, jo mielą žmoną MARIJĄ, sūnų JUOZĄ su 
šeima ir k i t u s artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

T. ir J. Alenskai 

Pianistas laureatas Petras Geniušas su Palm Beach, Fla., lietuviais. Iš kairės: viešnia iš Bos
tono, D. Augūnienė, Ona Vaitkienė, svečias iš Bostono, dr. V. Majauskas, dail. R. Zotovienė, pianis
tas Petras Geniušas, J. Šalnienė, dr. A. Zotovaitė, D. Valotkienė, E. Damijonaitienė, L. Žitkienė, 
A. Pilipavičienė, V. Sakas, dr. V. Majauskienė ir I. Manomaitienė. 

A.tA. 
ELENUTEI KISIELIŪTEI 

RAZMIENEI 
mirus, jos vyrui dr. ANTANUI RAZMAI, sūnums dr. 
EDMUNDUI ir dr. ANTANUI, Jr., sesutei dr. 
D0MUTEI KISIELIŪTEI, broliui dr . P E T R U I 
KISIELIUI, broliui JUOZUI KISIELIUI Lietuvoje, j ų 
visų še imoms ir ar t imiesiems re išk iame gilią 
užuojautą i r k a r t u liūdime. 

Leokadija, Mečys, Rita, 
Leonas ir Lukas Baliai 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS JAKUBAITIS 

Gimęs 1915 m. rugsėjo 8 d. Tauragės apskr., Taraihų km. 
mirė 1982 m. sausio 24 d. Chicagoje. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos sausio mėn. 24 d. 7:30 
vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir 10 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome visus pažįstamus pasimelsti už a.a. 
Prano sielą. 

Nuliūdusi žmona Elena ir duktė Maria Joana su vyru 
Gregu Bay. 

Myl imam vyrui, tėvui ir seneliui 

A.tA. 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI 

mirus , žmonai VALERIJAI sūnui RIMUI s u žmona 
DIANA, anūkei DIN AI su vyru ERIKU, sūnui 
VIKTORUI su žmona AURELIJA re i šk iame mūsų 
š i rdingiausią užuojautą. 

Simas ir Ona Pauliai 
Edmundas ir Virginija Pauliai 
Algis ir Violeta Pauliai 
Virgius ir Roma Norkai 
Aldona ir Rimas Vaitkai 
Arūnas ir Irena Draugeliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

1-(312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60466 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų nama i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 
V i sus laidotuvių n a m u s gal i te pasiekt i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M PETKUS 
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x Sonatos ir Roko Zubovų 
pianino koncertas įvyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
sekmadienį, sausio 26 d., 3 v. 
p.p. Programoje pianistai skam
bins Chopino, Debussy, Brahm-
so ir Rachmaninovo muziką. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Po koncerto vaišės. 

x Lietuvoje popul ia rė ja 
,,Country" muzikos stilius. 
Pagrindinis šios muzikos 
stiliaus atstovas, Šiauliuose 
veikiąs „Jonio" ansamblis, 
kuris vasario 2 d. 3 vai. p.p. 
atliks koncertinę programą Jau
nimo centre. Visi kviečiami 
pasiklausyti. 

x Vilniaus universiteto stu
denčių choras „Virgo" Madison 
ir Milwaukee universitetų kvie
timu atvyksta į Ameriką gastro
lėms. Ta pačia proga nori kon
certuoti ir l ietuviškai vi
suomenei. Choras yra labai 
aukšto lygio, tad jų koncertas 
Chicagoje bus rengiamas va
sario 23 d. Jaunimo centre. Kon
certą rengia Jaunimo centras ir 
prašo visuomenės dėmesio ir 
paramos. 

x Teisininkui Jonu i Dai-
nauskui šiandien sukanka 88 
metai amžiaus. Sukaktuvinin
kas, nors sulaukęs brandaus 
amžiaus, neima atostogų nuo 
įvairių visuomeninių įsiparei
gojimų — rašo straipsnius Lietu
vos istoriniais ir politiniais 
klausimais, dėsto Pedago
giniame Lituanistikos institute, 
reiškiasi Akademinio Skautų 
sąjūdžio veikloje, yra mėgiamas 
visuomeninių renginių paskai
tininkas. Ilgiausių metų! 

x Lietuvių Moterų fede
racijos Chicagos klubas kviečia 
šiais metais baigiančių gimna
zijas jaunuolių tėvus į pasi
tarimą, kuris bus Lemonto 
Lietuvių centre po 11 vai. šv. 
Mišių sekmadienį, sausio 26 
dieną. Tėvams bus labai patogu 
susipažinti ir pabendrauti. 
Laukiame visų tėvų atsilan
kant. 

x Tauragės lietuvių klubo 
metinis susirinkimas šaukia
mas sausio 26 d. 2 vai. p.p. 
Saulių namuose. Nariams daly
vavimas būtinas. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeinių namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Sol. Laima Stepaitienė, 
nuoširdi Balfo rėmėja, sausio 26 
d., sekmadienį, 11 vai. ryto gie
dos Šv. Antano bažnyčioje 
Cicero per Mišias, kurios bus 
aukojamos už gyvus ir mirusius 
Balfo Cicero skyriaus narius ir 
aukotojus. Vargonais palydės 
choro vedėjas Marijus Prapuole
nis. Tuojau po pamaldų 12 vai. 
parapijos salėje bus skyriaus 
metinis susirinkimas. Visi 
maloniai prašomi dalyvauti šv. 
Mišiose ir susirinkime. Po susi
rinkimo pabendravimas. 

x ,,Neryos" ir „Lituanicos" 
tuntų jūrų skautai ir skautės 
šį sekmadienį, sausio 26 d., 9:45 
v.r. renkasi Lietuvių centro 
Lemonte maž. apatinėje salėje, 
kurioje vyks metinė iškilminga 
Klaipėdos dienos sueiga. 
Dėvima išeiginėmis uni
formomis. Dalyvavimas visiems 
jūrų skautams.-ėms privalomas. 
Kviečiami ir visi kitų tuntų 
broliai ir sesės, skautininkai, tė
veliai ir rėmėjai. Visi dalyviai 
prašomi sekmadienio religines 
pareigas atlikti prieš sueigą, ar 
jai pasibaigus. 

x V a n d a V a i t k e v i č i e n ė 
„Ąžuolo mirtis", pasakojimai, 
išleisti Chicagoje pereitais 
metais. Tai dvylika autorės 
pasakojimų — novelių ir pabai
goj duodama Danutės Bindo-
kienės apie autorę apybraiža. 
Knyga labai gražiai išleista M. 
Morkūno spaustuvėje. Viršelis 
pieštas dail. Ados Sutkuvienės. 
Turi 126 psl. ir viršelius. 
Dedikuota mirusiam vyrui a.a. 
Kazimierui. 

x Ladas Tulaba „Taip Jums 
kalbėjau'*, Evangelijos mintys 
sekmadieniui, ciklui C. Trečias 
tomas. Autorius kalba sklan
džiai, išsamiai pagal advento ar 
sekmadienių Evangelijų teks
tus, kai kur suminėdamas ir 
skaitymus bei Bažnyčios ra
šytojus. Knyga 400 puslapių, 
gražiai išleista „Draugo" spaus
tuvėje. Bus gera medžiaga 
pamokslams ir dvasiniam pasi
skaitymui. 

x Dr . C. K. Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, St. Pe-
tersburg, Fla., dr. V. Šaulys, 
Chicago, 111., Jonas Cinkus, 
Downers Grove, 111., akt. Eglė 
Vilutis, Daytona Beach, Fla., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Nuo
širdus ačiū. 

x Birutė Jasai t ienė, Chi
cago, 111., LB Socialinės tarybos 
pirmininkė, Stasys Žilevičius, 
Jaunimo centro tarybos narys, 
už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Palaimintojo arkivysk. 
Jurgio Matulaičio 65 mirties 
metinių minėjimas bus šį 
penktadienį, sausio 24 d., 6:30 
vai. vakarą Jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias atnašaus ir pamokslą 
pasakys kun. Kęstutis Tri
makas. Po Mišių 7:30 vai. bus 
vakaronė Jaunimo centro ka
vinėje. Apie palaimintąjį pasi
dalins mintimis ses. Margarita. 
Bus vaišės ir pabendravimas. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Kun. Josepb J . Grabys, 
Amsterdam, N.Y., Jonas ir 
Laima Šalčiai, Arlington Hts., 
111., B. ir A. Klioriai, Pasadena, 
Cal., Joseph ir Zita Petkai, Wa., 
Antanas ir Žibutė Masaičiai, 
Delran, N. J., Vida ir Al Bendo-
raičiai, Menomonee Fall, Wisc., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 25 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

•fetk ŽVAIGŽDUTĖ 
KtaMk « • " lstexatas Lietuviu. Mnlciitniu Haruamo* Chkrsisu-i* *]M*»MMIJ Redaguoja J Plaias Medžiagą siųsti: 3206 W. 65<fc Ptace, Chicago, 

x Kun. Joseph V. Kluo-
nius, Mackinavv City, Mich. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 21 dol. auką. Po 20 dol.: 
prof. dr. V. S. Vardys, Norman, 
OK., Arūnas Grigalauskas, 
Marlboro, Mass., J. Pažemėnas, 
Qufens Village, N.Y., Jonas 
Butvilą, La Grange, 111., Sofia 
Ląstas, Grand Rapids, Mich., 
Juozas Staškevičius, Toronto, 
Kanada, M. Kleinaitis, St. Pe-
tersburg, Fla. Visiems nuošir
dus ačiū. 

x Vieninte lė k o m p a n i j a 
laiku pristačiusi visus kalė
dinius s iunt inius , Ba l t i a 
Express. kaip ir kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį, 
sausio 26 d., priiminės siun
t inius Lietuvių centr ' Le
monte nuo 9 vai. ryto. Siųskite 
viską — nauja ir naudota. Tel. 
1-800-SPARNAI, 1-800-772-
7624. 

(sk) 
x 55 SVARŲ MAISTO siun 

tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

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

(sk) 

x Kun. Theo Palis, Pitt 
sburg, Cal., prof. dr. J. Pikūnas, 
Northwille, Mich., Antanina 
Vailokaitis, Los Angeles, Cal., 
Henrikas Laucius, Paterson, 
N.J., Augustinas Kuolas, 
Oakville, Ont., Kanada, Liuda 
Ungurai t ienė, Brecksville, 
Ohio, Raymond Nemunaitis, 
Westminster, Md., Jūra ir 
Juozas Kredys, Eik Grove, 111., 
E. Skardis, Sault Ste., Marie 
Ont., Kanada, Irena Galiūnas, 
Vancouver, Wa., Bronė Kuodis, 
Arlington, Mass., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x McDermontt, Will and 
Emery, 227 W. Monroe St., 
Chicago, 111., korporacija turinti 
savo skyrius Boston, Mass., Los 
Angeles, Cal., Miami, Fla., 
Newport Beach, Cal., New York 
ir Washington, D.C., užprenu
meravo „Draugą" vieneriems 
metams ir prašo jį siųsti Rūta 

" K. Stropus vardu. Ši didžiulė 
advokatų, profesionalų korpo
racija, domisi ir Pabaltijo kraš
tais. Advokatė Rūta Stropus yra 
šios bendrovės tarnautoja. 

x Elvyra Stanišauskaitė-
Kalkauskienė gyv. Kaune, 
Ariogalos 19-2, ieško Edvardo 
Stanišausko, kilusio iš Ma-
dekiškių kaimo, Kėdainių raj., 
dabar gyv. Chicagoje. Prašau 
atsiliepti ir rašyti Kauno 
adresu. 

(sk) 
x Muz. Ričardas Šokas pri

ima užsakymus groti pobū
viams ir pokyliams salėse ir 
mažesnio pobūdžio renginiuose 
su šiems renginiams pritaikin
tais muzikos instrumentais bei 
dainomis. Reikalui esant dėl 
informacijų galima skambinti 
312-737-0235. 

(sk) 
x Jūsų giminės iš Lietuvos 

atvyksta AEROFLOTUį New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
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 kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadieni 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

MŪSŲ ŽEMĖ 

„Jūrių krūtinė putoja. 
Rieda banga už bangos.. 
— Jūra, ko skundies vaitoji — 
Argi tave kas paguos? 

Petras Vaičiūnas 

Ir lietuvių širdis šiandien 
vaitoja nesulaukdama pa
guodos, kad rusiški batai trypia 
mūsų protėvių apgyventą 
lietuvišką pajūrį. Jie niekada 
ten negyveno, jiems . nieko ten 
nėra savo, tačiau be gailesčio 
kankina tuos, kuriems yra 
brangi ta žemė, brangi kalba ir 
brangūs istoriniai paminklai. 
Fiziškai mes nesame pajėgūs 
kovoti prieš stipriai ginkluotą 
priešą, bet dvasiškai esame 
stiprūs. Savo dvasine stiprybe, 
ryžtu atgavome laisvę, todėl 
visas dvasines galias turime 
sukaupti ir skelbti pasauliui, 
kad Mažoji Lietuva yra mūsų 
žemė. Ta žemė yra aplaistyta 
mūsų giminaičių prūsų krauju, 
ten ilsisi jų kaulai, ten tūno 
mūsų žemės auksas — gintaras. 

Prisimindami Klaipėdos kraš
to išvadavimą, ryžkimės iš
vaduoti ir likusią to krašto dalį. 
Dažnai priminkim Lietuvos 
valdžiai, kad visur keltų 
klausimą ir budintų pasaulio 
sąžinę. Juk mes „lietuviais 
esame gimę ir lietuviais turime 
būt, tą garbę gavome užgimę, 
jai ir neturime leist pražūt!". 

Redaktorius 

MAŽOJI LIETUVA 

Mažoji Lietuva yra prie Kur
šių marių, čia įteka Nemunas, 
Mažoji Lietuva yra tarp Lietu
vos, Lenkijos, Vokietijos, ir 
Baltijos jūros. Žymesni miestai: 
Karaliaučius, Vėluva, Įsrutis, 
Stalupėnai, Eitkūnai, Tilžė ir 
kiti . Mažoji Lietuva dar 
vadinama Rytprūsiais, nes čia 
seniau gyveno lietuvių giminės 
prūsai. Prūsus vokiečiai pa
vergė ir nutautino. Vokiečiai 
miestų, kaimų, upių, ežerų, 
kalnų prūsiškus pavadinimus 
pakeitė vokiškais, kad niekas 
nežinotų, kad čia seniau gyveno 
lietuvių giminės. 

Dalis Mažosios Lietuvos vadi
nama Klaipėdos kraštu su Klai
pėdos uostu. Šį kraštą Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos sukilėliai, 
1923 m. sausio mėn. 15 d. at
siėmė iš prancūzų ir prijungė 
prie Didžiosios Lietuvos. Kaip 
visą Lietuvą, taip ir Mažąją 
Lietuvą, buvo užėmę rusai. 
Karaliaučiaus sritį ir dabar 
rusai laiko savo žeme. Jie visus 
vietovardžius pavadino 
rusiškais vardais: Kalinin
gradu, Sovietsku ir kitais. Kai 
Lietuva atgaus šias sritis, vėl 
viską pavadins tikraisiais lietu
viškais vardais. 

Karina Turnerytė , 
8 kl. mokinė, Dariaus Girėno 

lit. mokykla 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

GALVOSŪKIS N R 72 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Mergaitė skaito iš Kalėdų senelio gautą knygute. Tegul visi 
pamėgsta skaityti daugiau lietuviškų knygučių. 

VOKIEČIŲ - RUSŲ 
UŽIMTAS KRAŠTAS 

Mažoji Lietuva seniau buvo 
vokiečių, o dabar rusų užimta. 
Spaudos draudimo laikais, ten 
lietuviai spausdindavo lietuviš
kas knygas ir laikraščius, ku
riuos knygnešiai nešdavo į 
Lietuvą. Mažosios Lietuvos uos
tuose rusai laikė kariškus lai
vus, nes per čia jų kelias buvo 
į pasaulį. Mažojoje Lietuvoje yra 
daug lietuvių kilmės žmonių. 
Vieni dar kalba lietuviškai, kiti 
jau ne, nes ilgai buvo vokiečių 
ir rusų okupacijose. 
Vytas Jurjonas, 8 sk. mokinys 

Dariaus Girėno lit. mokykla 

PRŪSŲ LIETUVA 

Mažosios Lietuvos vardas dar 
t a r i a m a s Prūsų Lietuva. 
Mažąją Lietuvą seniau valdė 
kryžiuočiai ir visais galimais 
būdais stengėsi nutautinti prū
sus. Per 700 metų kryžiuočių 
ir vokiečių užkariauti žmonės 
kentėjo, didelė jų dalis buvo 
baudžiauninkai. Prūsų lietuviai 
rūpinosi lietuviška veikla. Jie 
įkūrė ,3h*utės" draugiją, kuriai 
vadovavo Martynas Jankus, J. 
Lapinas ir kiti. Ta draugija 
tarnavo tautiniams tikslams. 
Jie rengė minėjimus, koncertus, 
susirinkimus. 

Buvo įkurtas lietuvių giedo
tojų choras, kuriam vadovavo 
Tilžėje gyvenęs rašytojas, filo
sofas Vilius Storasta-Vydūnas. 
Tas Mažosios Lietuvos tautinis 
judėjimas padėjo ir Didžiosios 
Lietuvos tautiniam atgimimui. 
Čia dr. Jonas Basanavičius 
spausdino „Aušrą", Kudirka 
„Varpą". Martynas Jankus už 
didelę veiklą buvo pavadintas 
Mažosios Lietuvos patriarchu. 
Kristijonas Donelaitis taip pat 
kovojo už Mažosios Lietuvos ge
resnį gyvenimą. Jis parašė „Me
tus", kur aprašo prūsų-lietuvių 
žmonių gyvenimą, darbus, pa
pročius, gamtą ir sunkų bau
džiauninkų gyvenimą. Mažojoje 
Lietuvoje buvo spausdinamos 
lietuviškos knygos ir laik
raščiai. 

Rima Žukauskai tė 
Chicagos aukšt. lit. mokyklos 

mokinė 

RAUPSUOTASIS 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

— Aš sutikau šį rytą San 
Minga ir jis man pasakė, kad 
Kan Min Nyangas yra raupsuo
tasis ir kad valdininkai pradės 
labiau ieškoti raupsuočių, kad 
juos išskirtų iš visuomenės. 
Močiute, ar gali tavo Dievas 
išgelbėti jį? Ar negalėtum Jo 
prašyti? Argi Jis nedaug galin
gesnis už mūsiškius? Sakei 
man, kad tuomet, kai J is 
gyveno žemėje, jis gydydavo 
raupsuočius. Ar negalėtų Jis tai 
padaryti dabar? Ar Jis ne
galingas? Ar Jis negali daryti, 
kas Jam patinka? 

Močiutė stengėsi jam pa
aiškinti, kad ne visuomet yra 
tokia Dievo valia, kad išklau
sytų mūsų prašymus. Ne dėlto, 
kad Jam trūktų galybės, bet, 

Piešinėlyje yra nupiešti 4 skir
tingi įvykiai, bet jie neišdėstyti 
pagal įvykių eigą. Jūs suskirs-
tykite taip, kad įvykiai vyktų iš 
eilės. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 73 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

kad mes blogai prašome. Jis 
myli mus, ir jei mato, kad 
išpildymas mūsų norų gali 
mums kenkt i , nors gali 
išpildyti, bet nepildo. O vaikas 
vis t v i r t a i laikėsi savo 
nuomonės. 

— Močiute, jei Jis, kai buvo 
mažas vaikelis, kaip Jis gali 
dabar žiūrėti į mane ir nesi
gailėti manęs? Pagaliau, aš 
nežiūriu savęs, bet kas bus su 
mano motina. Močiute, tiktai te
gul Jis išgydo mano tėvą, aš 
pasiliksiu krikščioniu, kad ir 
užmuštų jie mane už ta i . 
Geriau, kad aš numirčiau, negu 
mano brangiausias tėvelis 
tu rė tų mir t i tokia baisia 
mirtimi! 

Močiutė keletą minučių tylėjo. 
Ji žinojo, kad tiktai stebuklu 
gali būti išgydytas jos sūnus. 
Bet tas stebuklas negali išeiti 
Dievo garbei, nes jis turi būti 
slepiamas. Ji jautėsi pati ne
verta prašyti tokios malonės; 
bet ji prisiminė, kad Dievas yra 
ne t ik ta i visagalis, bet ir 
gailestingiausias. 

— Melsimės, — tarė ji. — Jei 
tokia Dievo valia, Jis išgydys 
tavo tėvą. 

— Mokyk mane, kaip aš turiu 
į Jį melstis, — šaukė vaikas. 

— Pradėkime tuojau. Kas 
žino, gal tuojau prasidės tyri
nėjimas, o iki išgis, gal praeis 
daug laiko. 

— Sakyk, vaikeli, kas tau į 
galvą ateina, — tarė močiutė. — 
Jis yra neapsakomai malonus. 
Jis myli, kad mes su Juo kal
bamės iš širdies. Sakyk tai, ką 
mąstai. Sakyk Jam atvirai, ko 
nori, kad Jis tau padėtų. 

Vaikutis atsiklaupė šalia 
senutės ir ašarotomis akimis ir 
dūsavimais, pradėjo savo karštą 
maldą. ._ _ ., 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIS NR. 71 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote 3 figūras, kurios at
rodo panašios, bet ne visai. 
Pažymėkite skirtingas. (5 taš
kai) 

Išdažykite tuos langelius, 
kurie yra pažymėti juodais 
taškais. Įdomu, kokį vaizdelį 
pamatysite? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 74 

Iš žodžio APTIESALAS rai
džių padarykite kiek galite 
naujų žodžių. Negalima pridėti 
daugiau raidžių, jokių ženklų 
prie raidžių. Žodžiai turi būti 
reikšmingi, t .y. vartojami 
šnekamojoje kalboje. Iki 10 
naujų žodžių gausite 5 taškus, 
virš dešimties žodžių — 10 
taškų. 

Žodis aptiesalas reiškia kokią 
nors medžiagą, kuria aptie-
siama, apdengiama lova, sėdynė 
ir kiti panašūs daiktai. 
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Kiek išminčių atėjo pagar
binti gimusio Jėzaus Betliejaus 
prakartėlėje? (5 t.) 

GALVOSŪKIO NR. 53 
ATSAKYMAS 

Piešinėlio nr. 1 šešėlis pažy
mėtas D raide. Nr. 2 — C raide. 
Nr. 3 — B raide. Nr. 4 — A raide. 

GALVOSŪKIO N R 54 
ATSAKYMAS 

Mažasis krumpliaratis apsi
suks 15 kartų (114:35 bus 3x5 
bus 15). 

GALVOSŪKIO N R 55 
ATSAKYMAS 

Šventajame Rašte yra 
minima, kad Jėzaus globėjas šv. 
Juozapas buvo dailidė (carpen-
ter). Savo amatu išmaitino visą 
šventąją šeimą. Reikia manyti, 
kad paaugęs Jėzus padėjo šv. 
Juozapui dailidės darbais. Apie 
ankstyvesnį šventosios šeimos 
gyvenimą mažai turime žinių. 




