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Jis negirdėjęs, kad 
Lietuva okupuota 
Su kokiomis nuotaikomis Lietuvoje 

pradedami metai 
Vilnius . — Iš Lietuvos ateina gali būt i kalbama apie partijų 

žinios, kad daugel žmonių yra sąjungą, į kurį j is atsakė: 
pasipiktinę tais delegatais, kurie „...mes už Rusijos kompartiją. 
atsiskyrė nuo Lietuvos Komu
nistų partijos ir sudarė atskirą 
part i ją , k u r i i š t ik ima liko 
Maskvai. 

V i l n i a u s Spa l io rajono 
komi t e to pa t a lpose pas jo 
sekretorių Vladislovą Švedą 
įvyko tų deputatų, kurie ir 
t o l i a u nor i b ū t i Maskvos 
valdomi, pasi tar imas tą pačią 
nakt į po suvažiavimo padaryto 
nutarimo atsiskirti. Žurnalistų 
į tą pasitarimą neįsileido, tik po 
i lgesnių k lebenimų pavyko 
jiems įeiti į patalpas. Bet prie tų 
patalpų, ant kurių užrašyta 
„Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos LKP Vilniaus miesto 
Spalio rajono komitetas" , buvo 
matyt i nemažai uniformuotų 
vairuotojų, kareivių. „Volgose" 
jie sėdėjo ir kažko laukė. Tre
čiame aukšte norėjo į vidų 
pa tek t i Maskvos laikraščių 
žurnal is ta i , bet t a i nebuvo 
lengva. Su jais buvo ir „Tiesos" 
specialus korespondentas Vilius 
Kavaliauskas, ta ip pat norėjęs 
sužinoti, kas darosi už uždarų 
durų. Kai salėje vyko didysis 
veiksmas, ta i čia su žurnalistais 
kalbėjosi griežtieji komunistai 
— Vladimiras Antonovas, Via
česlavas Dobyčinas ir Ilja Butri-
movičius. Ypač juos daug klau
sinėjo „Oginiok" ,JLiteratumaja 
gazeta", „Moskovskije novosti", 
„Tiesos" ir „Komjaunimo Tie
sos" reporteriai. 

„Mes už Rusi jos par t i ją" 
Būdingas yra V. Dobyčino at

sakymas į „Moskovskije no
vosti" korespondento klausimą, 
ar gimstant Rusijos Komunistų 
partijai, būsimame suvažiavime 

bet prieš federalizmą partijoje". 
Vilniaus spauda rašo, jog toje 

salėje buvo ir maždaug 40 
kariškių... 

Kai žurnalistus įsileido, tai jie 
salėje pamatė 135 delegatus, 
kurie nenori atsiskyrimo. Tada 
prasidėjo ir spaudos konferen
cija V. Švedo žodžiu, pastebint, 
kad ta i , kas ten vyksta, nėra 
prieš įstatymus. Aleksandras 
Merkelis priminė, kad čia susi
rinkusieji vykdo savo rinkėjų 
valią. Ilgesnę kaibą pasakė, 
papulkininkis Ignas Naujokas: 
„Nuo mano sąmoningo gyveni
mo momento aš, kaip ir daugelis 
lietuvių, buvau auklėjamas 
tautų draugystės, marksizmo-le
ninizmo dvasia. Aš niekada 
negirdėjau kalbant, kad Lietuva 
buvo okupuota. Aš gerai žinau 
paprastos Lietuvos liaudies 
nuotaikas, kurios yra ne tokios, 
kaip šiandien suvažiavime 
Mažai kas džiaugiasi tuo, kas 
šiandien vyksta. Lietuvių liau
dis ir netgi vyriausieji valdžios 
organai yra prigąsdinti". 

Kalbėjo dar J. Jermaiavičius. 
pasakydamas, kad ,,mūsų nepa
laužė — mes pasiekėme diaeię 
pergalę", tik reikia eiti į mases. 
J. Kuolelis kritikavo vardinį 
balsavimą ir beveik patvirtino 
tezę, kad skilimas įvyko ne 
pagal tautinius požymius. 

Vilius Kavaliauskas rašo, jog 
„šioje Lietuvos komuns i tų 
grupės konferencijoje nė vieno 
sakinio nebuvo pasakyta Res
publikos valstybine ka lba . 
Taigi , kai kur ie de lega ta i 
nesuprato ne tik LKP progra
mos ir siekių..." Čia lietuvių 
kalbai nebuvo vietos. 

Glasnost laikų cenzūra 
Vilnius . — Vytautas Land

sbergis gruodžio 21 d. klausia 
„Tiesoje", kas iškraipo tiesą: ar 

„Tiesa", ar užsienio reikalų 
ministerija? 

O dalykas yra štai koks. Land
sbergis parašė „Tiesos" redakci
jai laišką, kad „Praleistas žodis 
keičia prasmę". Jame rašo: „Šių 
metų gruodžio 8 dieną Švedijos 
riksdago užsienio reikalų komi
sija priėmė gana reikšmingą 
dokumentą, kur iame sakoma: 
„Partijos laikosi vieningo švedų 
požiūrio į prievartinę Baltijos 
va l s tyb ių inkorporaci ją į 
/Tarybų Sąjungą'. „Tiesoje" 
išspausdintame Lietuvos TSR 
užsienio reikalų ministerijos 
spaudos skyriaus aiškinime 
(Apibrėžta Švedijos vyriausybės 
pozicija, gruodžio 17 d.) Švedija 
neva pasisako t ik dėl .Pabalti
jo valstybių įjungimo į TSRS". 
Žodis apie prievartą pralestas. 

„Tiesos" redakcija pasiaiš
kina, kad ji atspausdino tokį 
tekstą, kokį gavo ir neredagavo. 

Kitą dieną ji vėl atspausdino 
Lietuvos TSR užsienio reikalų 
ministerijos spaudos skyriaus 
paaiškinimą, jog ..apgailestau

ja , kad buvo n e t i k s l i 
formuluotė, kuri atsirado ne dėl 
mūsų kaltės. Operatyvioje infor
macijoj, gautoje TSRS užsienio 
reikalų ministerijos kanalais, 
žodžio .prievartinė' nebuvo. 
Norėdami kuo skubiau supažin
dinti skaitytojus ir neturėdami 
galimybės patikrinti teksto su 
originalu, pasitikėjome TSRS 
užsienio reikalų ministerijos 
informacija". 

Rašytojas — prezidentas 
Žmogus, kuris atsisakė išvykti [ egzilę 

Pirmą kartą Vaclovas Havelis. naujai išrinktasis Čekoslovakijos prezidentas, praeina pro garbės 
sargyba. 

Ištrauka iš Genzelio kalbos 
Viln ius . — Lietuvos Ko

munistų partijos XX suvažia
vime kalbėjo neseniai JAV 
buvęs Vilniaus universiteto par
tinio komi t e t e sekretorių? 
Bronislovas Genzelis, kuris tarp 
kitko, ir taip kalbėjo: „Mes 
turime prisiminti , kad per
tvarką Lietuvoje pradėjo ne Ko
munistų partija, o dalis partijoje 
esančių žmonių. Kito kelio tada 
nebuvo. O sakyti, kad mes visi 
kalti už praeitį , yra mažų 
mažiausia neetiška. Juk vieni 
brandino puvėsius, kiti ieškojo 
kelių, kaip nuo jų apsiginti. Ir 
nieko stebėtino, kad žymi dalis 
Lietuvos mokslininkų, kultūros 
veikėjų, komunistų buvo vieni 
iš Lietuvos Pers i tva rkymo 
Sąjūdžio pradininkų. Tarp jų ir 
par t inio a p a r a t o bei ji 
palaikančių jėgų iš pirmų dienų 
subrendo konf l ik tas , tebe
sitęsiantis iki šiol. 

Kiekvienas komunistas turi 
apsispręsti, su kuo jis — su tauta 
ar su penktąja kolona. Pavojus 
lietuvių tautos egzistencijai 
neišnyko Maskvos valdan
čiuose sluoksniuose dominuoja 
imperinis mastymas, kuri TSRS 
"liaudies deputatai junta kiek
viename žingsnyje. O mums 
suteiktas savarankiškumas pri-

— Vliko pirmininko dr. K. 
Bobelio šventinis sveikinimas 
buvo perskaitytas per Vilniaus 
radiją, kuriame jis sveikina 
visus lietuvius ir Komunistų par
tiją už atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos partijos. 

mena į laukus paleistą supan
čiotą arklį, kurį seimininkas 
kiekvienu momentu gali vėl 
priristi. 

Tarybų Sąjuiyv-> buvo suma
nyta kaip suverenių valstybių 
sąjunga. Vėliau Stalino dėka iš 
TSRS liko tik pavadinimas. 
Dabar vėl banHoma teisiškai 
įforminti tai. kii buvo sumanęs 
Stalinas. TSKP CK Politinis 
biuras ir toliau veikia Stalino 
suformuluotais principais. Pa
klusti tolimesn m CK diktatui 
reišktų vesti L etuvos Komu
nistų partiją į - atastrofą. Mes 
žinome, kaip b- ingiai kainavo 
lietuvių tauta; jos vadovų 
paklusnumas bedarykime to 
dabar, ypač kai matome 
reakcinių jėgų konsolidaciją 
visoje šalyje. 

Tolesni sam kiai su TSKP 
priklausys nuo to, kaip ji persit
varkys, atsir::>os nuo savo 
nešlovingos ; rae i t ies . Mes 
suprantame, og privalome 
gerai sugyvent su kaimynais — 
nė viena šalis egali išsiversti 
beekonomin r politinio ben-
dradarb iav . r > su ki tomis 
šalimis, suprar' ame. jog turime 
ieškoti sutari 10 ir su visų 
Lietuvoje gy mančių tautų 
atstovais. Tik t ia, kai Lietuvos 
žmonės, nepr -clausomai nuo 
tautybių, su;: as. kad nepri
klausoma Li<-> va gins jų teises 
taip pat kaip < įetuvių. pasiek
sime santarv ir ekonominio 
eerbūvio" 

Nuotrauka prancūzų spaudoje iŠ Lietuvos Komunistų partijos suvažiavimo 
Vilniuje. Delegatai balsuoja už atsiskyrimą nuo Sovietu Sąjungos parti 
jos Tik kariškiai nebalsuoja viršuje, kairėje 

— „Komjas;- imo Tiesos" ko
respondente : ma Razmislevi-
čiūtė iš Ma.4 >s rašo, jog gruo
džio 19 d. p< deputatų sesijos 
pietų pertrai.- ; M. Gorbačiovas 
pakvietė pi Ibiui Lietuvos 
dep'itatu.->. Kademikas A 
BuraČas sak >g per pašnekesį 
Gorbačiovą:- p žymėjo, kad Lie
tuvos KP s . ižiavimo spren
dimas — srrt: is pertvarkai ir 

- ai. Kalbėjusių 
V Buračo. A. 
ledvedevo ir V. 
oponentu buvo 
pasakęs, jog yra 
apgalvojančių... 

>*• Darbo partijos 
•.Kyšis Maskvoje, 

jam asmer 
delegatų 
Čekuolio, ̂  
Statuleviči; 
A. Brodavsl 
Lietuvoje ir 

— Bri tan 
vadas, kai 
atvyks ir j Li-' 
dabartine r 

• ą susipažinti su 
k timi. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Vilniuje Komunistų parti
jos suvažiavimą stebėjo 90 
užsienio kraštų korespondentų, 
ls viso buvo akredituota 150 
žurnalistų sekti suvažiavimą iš 
Lietuvos, gal 60 buvo iš kitų 
sąjunginių respublikų. Suvažia
vimo žinias perdavė „Associated 
Press" iš JAV, „Reuters" iš 
Anglijos, „Kyoda Tsushin" iš 
Japonijos, ,,Prensa Latina" iš 
Kubos, PAP iš Lenkijos, ir 
„Tass" žinių agentūros. Pavie
niai žurnalistai dalyvavo iš 
Prancūzjos, Švedijos, Suomijos, 
Olandijos, Airijos. Kanados, 
Čekoslovakijos, Vengrijos ir dar 
iš kitų valstybių. 

„Time" žurnalo koresponden
tas vienoje spaudos konferenci
joje Vilniuje J. Paleckio paklau
sė, ar ruošiamasi keisti LKP 
pavadinimą. I ta i Paleckis 
atsakė, kad tai dar hipotezinis 
klausimas. ..Manau, kad pava 
dinimo pakeitimas būtų ne vi
siškai sąžiningas dalykas, ir 
daugumos žmonių būtų sutiktas 
kaip skubus persidažymas... 
partijos pavadinimas būtų 
nereikalingas O ateityje galimi 
{vairūs variantai". Paleckis 
džiaugėsi , kad salėje 
suvažiavimo metu nematęs šį 
kartą skaitančių laikraščius. 

— Maskvoje, kaip praneša 
„Tasso" agentūra. Aukščiau
siosios tarybos sesijoje kalbėjo 
deputatas Vytautas Landsber
gis, pas i sakydamas pr ieš 
dokumento priėmimą, kuris 
t e ik ia nelygias respublikų 
galimybes spręsti svarbiausius 
klausimus. Jis siūlė pripažinti 
respublikoms veto teisę. Dalis 
atstovu pritarė Lietuvos atstovo 
nuomonei, bet buvo nemaža 
deputatų, kurie nesutiko ir 
viceprez. , A. Lukjanovui 
pasisakius, jog „veto teisė 
faktiškai reikštų, kad federa
cijos kaip tokios nebėra", Lands
bergio pasiūlymas buvo atmes
tas. 

— Alytaus komunistų parti
jos sekre to r ius Fe l i k sa s 
Dž iau ta s pranešė k a d jo 
vadovaujami komunistai pasi
sakė 96% už savarankišką 
Komunistų partiją. 

P r a h a . — Rašytojas Vaclovas 
Havelis, kuris iš kalėjimo celės 
vadovavo tikrai čekoslovakų 
kovai už laisvę, penktadienį 
tapo Čekoslovakijos prezidentu. 

Tos masės žmonių, kurios 
lapkričio mėnesį gatvėse skan
davo „Havelj i pilį", šiandien 
triumfavo, kai jų disidentas, 
kartu gatvėse demonstravęs, 
Hradcany pilyje priėmė prie
saiką, šalia laisvosios Čekos
lovakijos vėliavos, eiti prezi
dento pareigas. Patrankų šūviai 
pasveikino naująjį prezidentą ir 
kariuomenės orkestras pirmą 
kartą grojo tautinį čekoslovakų 
himną. 

„Aš pažadu, kad aš neišduosiu 
jūsų pasitikėjimo. Aš vesiu 
kraštą į laisvus rinkimus, kas 
yra visų mūsų tikslas", kalbėjo 
prez. Havelis nuo pilies balkono 
džiūgaujančiai miniai. Havelio 
scenos veikalai ir kiti raštai 
nepatiko komunistų vyriausy
bei ir tai jam kainavo laisvės 
netekimu iš viso beveik 21 
metus. Dabar jis — devintasis 
čekų prezidentas, išrinktas 
parlamente 323 balsais, kurie 
beveik visi komunistai. Čekams 
užtruko 41 dieną, kol sulaužė 
41 metus užtrukusią partijos 
vienvaldystę. Havelį prie prie 
saikos pulto palydėjo naujasis 
parlamento pirmininkas, „Pra
hos pavasario" autorius, tada 
buvęs partijos vadu, Aleksand
ras Dubčekas. 

J i s n iekada neišvyko 
į egzilę 

Atlikdamas formalumą, Ha
velį prezidento postui nominavo 
komunistų min. pirm. Marian 
Calfa, šiais žodžiais: „Jis lai
mėjo mūsų visų pagarbą. Jis 
niekada nesutiko su draugų ar 
priešų pasiūlymu išvykti į 
egzilę ir i škentė visokį 
pažeminimą tų, kurie tada buvo 
valdžioje ir jį persekiojo. Jūsų 
pasisakymas už Vaclovą Havelį 
bus balsas už lygias teises kiek
vienam piliečiui mūsų krašte"'. 
Parlamento pirm. Dubčekas pa 
klausė, ar yra daugiau nomina
cijų; jų nebuvo. Balsavime visi 
parlamento nariai vienbalsiai 
balsavo už Havelį. Prieš tai 
parlamentas pakeitė priesaikos 
tekstą, kuriame buvo reikalau
jama kovoti už socializmą, ir 
grąžino senąjį Čekoslovakijos 
prezidentų priesaikos tekstą. 

„Te Deum l a u d a m u s " 
Po priesaikos, sekant tradi

ciją, prez. Havelis su žmona 
nuvyko į Šv. Vito katedra, kur 
suskambo „Te Deum lauda
mus" ir po to įvyko padėkos šv. 
Mišios, kurias atnašavo Čekos
lovakijos kardinolas Frantisek 
Tomasek, nors jam jau 90 metų. 
Gotikos katedroje neti lpo 
žmonės. Čekų Filharmonijos 
orkes t ras ir choras atl iko 
Dvorako „Te Deum'" ir Mišias. 
„Mes atvykome šiandien padė
koti Dievui už tai, ką jis mums 

paskutinėmis dienomis sutei
k ė " , kalbėjo k a r d i n o l a s 
pamokslo metu. Vakare Prahos 
gatvėse vyko džiaugsmo mani
festacija ir pas minią atvyko ir 
prez. Havelis su svečiu — Por
tugalijos prezidentu. Studentai 
sukėlė negirdėtas ovacijas, nes 
jie laiko Havelį savo intelek
tualiniu herojumi. Komunistų 
vyriausybe buvo jam uždraudu
si lankyti universitetą. 

Pa l e ido pol i t in ius k a l i n i u s 
Pirmuoju savo raštu naujasis 

prez. Havelis paskyrė savo ka
binetui vadovauti savo buvusį 
advokatą, gynusį jį kalėjimuose. 
Jozef Lzicar. žymų teisininką. 
Naujų metų dieną jis amnestavo 
v i su s po l i t in ius k a l i n i u s . 
Havelis sutiko būti prezidentu 
iki rinkimų, kurie turėtų būti 
už pusmečio. J is atsisakė ap
sigyventi prezidento rūmuose ir 
pasiliko savo sename bute. 

Nepr ik lausomos Čekoslo
vakijos pirmuoju preziden
tu buvo Tomas Masarykas , 
nuo 1918 iki 1935 metų. o po jo 
buvo Eduardas Benešąs, kuris 
pasitraukė 1938 m., kai Vakarų 
sąjungininkai pasirašė Miun
cheno paktą ir Čekoslovakiją 
atidavė nacių Vokietijai, bet vėl 
buvo prezidentu nuo 1946 iki 
1948 metų. Po to prezidentai tu
rėjo būti Komunistų partijos 
nariai tol koi prez. Husakas 
pasitraukė gruodžio 10 d. iš 
pareigų. 

Lietuvos komunistai 
skaičiais 

Vilnius. — Vilniuje partijos 
XX suvažiavimo metu buvo 
leidžiamas „Eksp re s infor
macijos " biuletenis. Pirmajame 
numeryje buvo pateiktos ir šios 
žinios. Lietuvos respublikos 65,2 
tūkst. kvadratinių kilometrų 
teritorijoje 1989 m. pradžioje 
gyveno 3,7 milijonai žmonių. Iš 
jų 79.6% yra lietuviai, 9.4% 
rusai, 7% lenkai, 1,7% gudai, 
1.2% ukrainiečiai ir 0.3% žydai. 

Lietuvos Komunistų partijai 
1940 m. birželio 15 d. priklausė 
1.690 narių, o 1941 m. birželio 
22 d., buvo 4.739 nariai. 1942 m. 
okupuotoje Lietuvoje buvo 422 
nariai, po to skaičius sparčiai 
didėjo ir 19S9 m. sausio 1 d. 
buvo 209,510 narių, bet tų pačių 
metų gruodžio 1 d. buvo 199,917 
narių komunistų, 1988 m. j 
Komunistų partiją Lietuvoje 
įstojo 4,825 asmenys, išstojo 
836. o pašalinti buvo 910. 1989 
m. įstojo 847. bet išstojo 6,771 
narys, pašalinti 1,984 nariai 
Tai įvyko per 11 pirmųjų 
mėnesių. 

Komunistai Lietuvoje tauty
bėmis pasiskirsto — lietuviai 
sudaro 70.5%. rusai — 17.2%. 
lenkai — 4.4^. žydai — 0.9%, o 
visos kitos tautybės sudaro 
7.0%. 

— Lietuvos Rinkimų komisi
jai p i rmin inkau ja Juozas 
Bulavas. Pranešta, kad kandi 
datai \ Aukščiausiąją tarybą 
gali atidaryti taupomajame 
banke savo sąskaitą rinkiminei 
agi taci ja i . Komisija tuoj 
susidūrė su neaiškumais dėl 
karių dalyvavimo rinkimuose ir 
pasiuntė Aukščiausiajai tarybai 
pareiškimą, prašydama paaiš 
kinti situaciją 

KALENDORIUS 

Saus io 3 d.: Florencijus, 
Genovaite, Vida, Vi l tau tas . 
Liesnelė. 

Sausio 4 d.: Titas. Benedikta. 
Arimantas. Arimante. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 7.18. leidžiasi 4:31. 
Temperatūra dieną 44 1.. nak 

ti 28 L 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKILJ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j v s Irena Regime. 2652 W. 65th St., Chicago, !L 60629 

VYDŪNO FONDO PREMIJA 
FIL. DR. ALGIUI 

AVIŽIENIUI & 
Nuotr. Yo landos Laas 

Fil. dr. Algirdas Avižienis už išskir
tinai sėkmingus darbus moksle, vi 
suomeneje ir skautybeje, buvo pa
gerbtas 12-ąja Vydūno J a u n i m o fon
do premija. 

Gera i p r i s i m e n a m e Algį 
Avižienį, energingą skautų 
vyčių vadovą Chicagoje. 1953 
metais prof. S. Kolupaila užrišo 
Korp! Vyčio spalvas, kurios ji 
puošia dabar namuose ir kelio
nėse po Lietuvą. Vėliau jį 
matėme Filisterių centro val
dyboje, „Mūsų Vyčio" redakto
riaus pareigose. Dabar jj mato
me Los Angeles skautų stovyk
lose kaip rūpes t ingą tėvą 
globojanti savo jaunus sūnus ar
ba atliekant įvairius darbus Ka
ziuko mugės metu. Jam joks 
darbas nėra perdidelis ar netin
kamas. Praėjusią vasarą jis 
aktyviai dalyvavo atkuriant 
skautus Lietuvoje. Tą mintį jis 
puoselėjo JAV ir Vilniuje. Tenai 
sutiko akademikus skautus, 
kurių nei spalvos nei ištikimybė 
skautų organizacijai neišblėso. 

Studijas baigė Illinois Univer
sitete ir nuo 1960 metų profe
soriauja Californijos universi
tete Los Angeles. Vadovavo 
erdvių kompiuterių Jet Propul 
sion laboratorijoje. California In
stitute of Technology. Ypatingą 
mokslo susidomėjimą sukėlė 
1970 m gavęs ..Self Testing and 
R( pairing Computer" patentą. 
Save ta isant i s kompiuter is 
pradėjo veikti 1969 metais. Jis 
buvo plačiai aprašytas pasauli 
neje technikinėje literatūroje. 
Vėl iau j i - dės tė k i tuose 
Amerikos. Azijos ir Europos 
universitetuose. Gavo ypatingą 

..facuity of highest distinction" 
įvertinimą, o Toulouse univer
sitetas Prancūzijoje suteikė jam 
garbės daktaro laipsnį. Nuolat 
rašo į mokslinius žurnalus, 
paskelbė daugiau negu 150 
straipsnių kompiuterių srityje. 

1969 m. pirmas iškėlė minti 
suorganizuoti pirmąjį Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumą. Jo pava
duotojas buvo fil. A Kliorė. Sim
poziumas buvo skirtas paminėti 
400 metų aukštojo mokslo su
kaktį Lietuvoje. Ši naudinga 
tradicija yra kartojama kas ket
virti metai. 1989 m. aktyviai 
dalyvavo Vytauto Didžiojo 
universiteto atkūrimo darbams. 
Fil. A. Avižienis puoselėjo 
mintį, kad atkuriamas univer
sitetas turi būti pagr į s tas 
akademine laisve. Jis aiškino 
JAV universitetų sistemą, kuri, 
nors valdžios išlaikomą, bet yra 
valdoma profesorių išrinkto 
senato ir universiteto valdybos 
narių nepriklausančių politikai. 
Naujai a tkuriamo Vytauto 
Didžiojo universiteto skyrius 
privalo būti „Žmogaus supra
timo fakultetas", kuris apimtų 
psichologijos ir socialogijos 
mokslus. 

Visuomeniniuose darbuose A. 
Avižienis sėkmingai darbuojasi 
Architektų ir Inž in ier ių 
sąjungoje. Trejus metus buvo 
Lietuvių Bendruomenės tary
boje, vėliau vadovavo LB Los 
Angeles apylinkei. Nesvetimas 
jam ir sportas. Reikėtų pami
nėti, kad jis pasižymėjo stalo 
teniso varžybose ir yra laimėjęs 
pirmą vietą Urbanos universi
teto lietuvių varžybose. 1989 m. 
dalyvavo ekologų suvažiavime 
Rumšiškėse. Tai buvo Žaliųjų 
partijos steigiamasis susirin
kimas. 

Už i š sk i r t ina i naš ius ir 
sėkmingus da rbus moksle, 
visuomenėje ir skautybeje, fil. 
dr. Algiui Avižieniui skirta 
12-toji Vydūno fondo premija, 
jam buvo įteikta 1989 m. lapk
ričio mėnesį. Akademinio 
Skautų sąjūdžio metinėje 
šventėje Los Angeles mieste. 
Pažymėtina, kad l aurea tas 
pinigine premiją priėmė, bet ją 
panaudos atsikuriančios Lie 
tuvos reikalams. 

V.M. 

.Kernavės" tun to sesės pradeda sueigą tradiciniu žvakių uždegimu. 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS TORONTE „KERNAVĖJE" 
VĖL DEGĖ 

KŪČIŲ ŽVAKĖS. 
„Kernavės" tunto 1958 m. 

pradėta bendrų Kūčių tradicija, 
praktikuojama daugelio lietu
viškų organizacijų, sesių kerna-
viečių tęsiama kasmet. Šiais 
metais „Kernavės" skautės 
kūčiojo gruodžio 17 d. 

Tradicija gimdo tradiciją. Vie
na iš jų kernaviecių Kūčiose — 
žvakių uždegimo ceremonija. 
Septynios baltos žvakės sceno
je, surizgusių kelmo šaknų žva
kidėje, simbolizuoja Lietuvoje li
kusias ir po įvairius pasaulio 
kraš tus išsisklaidžiusias lietu
vaites skautes. Žvakės uždega
mos poetų žodžiais, linkint pa
vergtai tėvynei ir jos skautėms 
vilties bei ištvermės. Šįmet tie 
linkėjimai skambėjo ypač entu
ziastiškai, matan t stebuklingą 
tautos atgimimą ir LSS atsikū
rimą tėvynėje. 

Po žvakių ceremonijos sekė 
va id in imėl is „ P a s a k ė l ė " ir 
giesmės prie improvizuoto Kū
dikėlio lopšelio. Žvakes uždegė 
prityrusios skautės ir skautės, 
o „Pasakėlę" apie miške pakly
dusias seses ir nykštukus sklan
džiai suvaidino paukštytės ir 
skautės. Sceną puošė paukšty
čių k a r p i n i a i s a p k a b i n ė t a 
eglutė. 

Tunto kapelionui, v.s. kun. 
J. Vaišniui, SJ, perskaičius 
Kalėdų evangeliją, seses kerna-
vietės, tėveliai ir svečiai laužė 
plotkeles ir kūčiojo prie stalų, 
gausiai apkrautų tradiciniais 
valgiais , kur iuos pagamino 
skaučių mamytės. Šio malo
naus, skautiškos šeimos vakaro 
rengėjos buvo ..Verpsčių" ir 
„Emilijos Platerytės" būrelių 
sesės. 

Besidžiaugdamos Lietuvoje 
ats ikūrusia Seserija, kernavie-
tės savo sesėms tėvynėje linki: 
Kalėdinės šviesos tau linkim. 

miela sese, 
ir pasiilgę tiesiame rankas! 
Tave nenumarintą, nepalaužtą, 

drąsią. 
Vėl mūsų širdys Lietuvoj atras! 

sesė N. 

Skautiškos Kūčios Toronte jo vieni kitiems linksmų šven-
buvo švenčiamos gruodžio 10 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. 

V.s. D. Keršiene apibūdino 
Kūčių tradicijas. Programai va
dovavo j .sk. D. Kalendraitė. Ši 
pakvietė skautes iš Lietuvos, 
JAV, Kanados, Vokietijos, Ang
lijos, Australijos ir Pietų Ame
rikos. Kiekvieno krašto sesė už
degė žvakutę ant salės vidury
je stovinčio stalo, perskaitė svei
kinimą ir pakabino jį ant 
eglutės kaip papuošalą. Kun. P. 
Dilys sukalbėjo maldą ir palai
mino Kūčių gėrybėmis apkrau
tą stalą, prašydamas naujagi
mio Jėzaus sveikatos ir kad tų 
gėrybių niekuomet netrūktų 
mums ir visiems pasaulyje. Pra
dėjus plotkelių laužymą, sujudo 
visi dalyviai. Dalinosi ir linkė-

čių. Grįžę prie s talų, visi 
stengėsi paragauti 12 valgių. 
Juos sunešė mamytės, o vyr. 
skaučių Birutės draugovės va
dovė ps. J. Batūrienė gražiai iš
dėstė ant stalo. 

Aptuštėjus s ta lams , jūrų 
skautės gintarės Daina ir Zita 
Gurklytės ir jų talkininkės pra
vedė kalėdines giesmes, kurios 
puikiai skambėjo. Sesė A. Toto-
ra i t ienė gražiai deklamavo 
šventei pritaikytą savo kūrybos 
eilėraštį. Atkeliavo ir Kalėdų 
senelis (j.s. P. Butėnas), nešinas 
maišu dovanų. Jis apdovanojo 
vilkiukus, paukštytes ir skau
tes. DLK Mindaugo draugovės 
skautai puikiai sugiedojo ka
lėdinę giesmę. 

Tradicinę šventę užbaigė tunt. 

Akademinio Skautu sajūdfio Lofl A: gėles skyriaus metinėje Šventėje iŠ k.: fil Aldona Kudirkienė, 
prelegentas prof dr A Alexiev. fil Birute Viskantiene. Vydūno J a u n i m o fondo premija pagerb
ta.- mokslininkas fil dr Algirdą* Avižienis, fil Rimas Stočkus, fil Milda Mikeniene. fil. dr. Leopol
das Trečiokas ir fil Aldona Avižienyte Venckūniene 

PRISIDĖKIM PRIE 
GEROJO 

DARBELIO 
Mielos Sesės ir Broliai, 

Lietuvių Skautų sąjungos 
Šalpos skyriaus vardu sveikinu 
Jus Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga. Linkiu daug laimės ir 
pasisekimo gyvenime. 

Tuo pačiu noriu priminti, kad 
yra daug mūsų vyresnio am
žiaus skautininku leidžiančių 
dienas vienatvėje. Jiems, kad ir 
mažiausia dovanėlė švenčių pro
ga bus malonus prisiminimas. 
Jie pasijus nesą vieni ir kad 
broliai ir sesės skautai juos pri
simena. Tokių vargan pateku
sių skautininkų yra ne tik Lie
tuvoje, bet ir laisvajam pasau
lyje. J iems ir norime ištiesti pa
galbos ranką. Kviečiame ir jus 
prisidėti prie Gerojo darbelio, 
pas iunč ian t švenčių proga 
Šalpos skyriui savo auką, ra
šydami čekį Lithuanian Scouts 
Association. Inc., LSF Relief 
Fund. Auką siųskite: Birutė Ba
naitienė, 84 Margaret Rd., Ab-
įngton, MA 02351. 
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nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turim neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. J 

s. F. Mockus, dėkodamas rengė
jams, tėveliams, parapijų klebo
nams, vadovams-ėms, KL fon
dui „Paramai" ir Prisikėlimo 
parapijos bankui, Lietuvių na
mams, tėvų komitetui. 

Šis jaukus prieškalėdinis po
būvis buvo baigtas visiems ratu 
sustojus giedant „Lietuva bran
g i " ir „Ateina n a k t i s " . 
Dalyvavo apie 200 asmenų. 

Šiose skautiškose Kūčiose, 
prisimenant vargstančius, buvo 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 Ea>t Suparlor, Sulto 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. - (1-312) 337-1285 

renkamos aukos ps. B. Žolpio 
vadovaujamam tiekimo skyriui 
ir gerojo darbelio auka Lietuvos 
skautams. 

M. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (lų-312) 767-7575 
57*0 Arehor Ava. 

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

Kaziuko mugės darbu talkon visus kviečia Vidurio rajono vadeiva ir „Lituani-
cos" tun to tuntininko pareigas e inant is fil. s. Gintaras Plačas. 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kab'nete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. 1708)246-0067: arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. 
Tol. (708)422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

,LITUANICOS" TUNTAS 
KVIEČIA TALKON 

, ,Li tuanicos" tun ta s j a u 
ruošiasi Kaziuko mugės dar
bams. Tuntui vadovaująs v.s. G. 
Plačas sukvietė pasitarimą 
patalpų ir mugei pasiruošimo 
reikalais . Lietuvių centro. 
Lemonte, vadovybė paskyrė 
kambarį „Litrfanicos" tunto ir 
skautų naudojimui. Su skautų 
tėvų ir bendradarbių pagalba 
pasiruošta darbams, kuriuos 
numatoma vykdyti penkta
dienių vakarais. Skautų tėvai 
kviečiami talkon šeštadieniais 
prieš pietus. Informacijai pra
šoma skambint i te l . 
708-325-3575. ..Lituanicos" tun
tui reikia talkos, — kviečiame 
padėti skautams! 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Chicagoje 

Sausio 14 d. — Dr. Vinco 
Kudirkos monografijos sutiktu
vės Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus ..Gintaro" salėje. 
Rengia Vydūno J a u n i m o 
fondas. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speoaiybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hernoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
M (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt. 

Re'kaiui esant atvažiuoiu ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Cnicago, IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th- Ave HiCKO ŷ Hills iL 
Tai. (708) 598-8101 
Va1 pagal sus'tarirną 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12'ki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Solta 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd.. Chlcaco IL 

Tol. (1-312) 585-2980 t veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1188: 
Razld (708)385-4811 

Dr. Tumaaonlo kabinau parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 ai Straat 

(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab tol. (1-312) 585-0348; 
R«z. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: ant: 12-6. penkt 10-12; 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-8287 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 80852 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzls. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2870 

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

Valandos pagal sus'tanmą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hlckory Hills. IL 
1 mylia i vakarus nuo Hanem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomet'istas (Kalba Metuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 St St. 

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

Palo* Vlaion Centar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts m Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Dr. 

Tai. (1 

Tumaaonlo kablnatą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 Wast 7 lat Str«ot 

312) 434-1818; Raz. (708) 852-0889 
Vai p4rm . antr ketv k penkt 

3 Iri SJStarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECiALVBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 at. St.. Chicago. III 

Tai. (1-312) 436-0100 
11800 Southarast Hlgtmay 
Palos Hoights. III. 60463 

(708)361-0220 (708)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir Ketv 2-5 v p p 
šest pagal susitarimą 

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

EDMUNOS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe • Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. ;pne Austm) 

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



1990 metais sukaktys ir 

SUKAKTUVININKAI 
Sukaktis, žymesniuosius isto

rinius įvykius reikia minėti 
vien jau todėl, kad galėtumėm 
pasisemti stiprybės iš praeities, 
pasimokyti iš laimėjimų ir klai
dų. Įvairūs prisiminimai jungia 
praėjusias ir esamas kar tas į 
vieną tautos visumą. Pagaliau 
sukakčių minėjimu iškeliami ir 
pagerbiami gyvieji ir mirusieji 
asmenys, kurie daug gera pa
darė savo tautai . Taigi bent 
trumpai, apgraibomis pažvel
kime į šiuos metus, bandykime 
išskaičiuoti kai kurias sukaktis, 
nors šis mūsų skaičiavimas ne
bus pilnas: nelengva sukaktis 
suregistruoti, ypač kai nėra 
vienoje vietoje sutelkta rei
kalinga medžiaga. 

Š.m. vasario 10 n e i n a 72 
metai, kai Lietuva p;., i J;e!bt 
nepriklausoma valstybe. Prieš 
70 metų (1920.V. 15) p ra 
dėjo savo darbą Lietuvos Stei
giamasis seimas, kurio demok
ratišku būdu išrinkti 112 atsto
vų visais ba isa is paskelbė 
Lietuva nepriklausoma. Šis 
seimas priėmė laikinąją respub 
likos konstituciją ir taip pat lai
kiną žemės reiormos įstatymą, 
turėjusį nepaprastos reikšmės 
Lietuvos kilimui. 

1920.VII.12 Lietuvos atstovai 
Maskvoje pasirašė su Sovietų 
Rusijos atstovais sutartį, kuria 
Lietuva buvo pripažinta de jure. 

Bet šiais metais tur ime ir 
mums nelaimingų sukakčių. 
Sueina 70 metų, kai 1920.X.7 
buvo pasirašyta su Lenkija 
Suvalkų sutartis, kurią lenkai 
už poros dienų (X.9) sulaužė ir 
užėmė Lietuvos sostinę Vilnių 
su rytine Lietuvos dalimi. Minė
tinos ir tų metų laipkričio 19-21 
dienos, kai Lietuvos kariuo
menė sustabdė Lenkijos invaziją 
j Lietuvą, ties Giedraičiais — 
Širvintomis sumušdama lenkų 
karines pajėgas. Ir jeigu tada 
nebuvo atgautas Vilnius, tai tik 
todėl, kad ano meto politiniai 
vadovai paklausė mums nepa
lankių didžiųjų valstybių at
stovų, sustabdydami karo veiks
mus. Prieš 70 metų baigėsi 
karai dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. 

Š.m. birželio viduryje išpuola 
ir nelaiminga sukaktis, kai 
1940 m., taigi prieš 50 metų. 
Lietuvą okupavo sovietinė Rusi
ja. Tai mūsų tautos naikinimo 
pradžia. Ši okupacija, kaip žino
me, kad ir kiek palengvėjusi, 
tebesilaiko ir dabar. 

Išeivijoje minėtina Clevelande 
leidžiamas ,,Dirvos" savait
r a š t i s , švenč iąs 75 metų 
sukakti. 

Dabar sustokime prie mūsų 
žymesniųjų žmonių, mirusiųjų 
ir gyvųjų, tėvynėje ir išeivijoje. 
Imdami pagrindu jų gimimo 
metus bei dienas, pradėsime 
nuo šimtininkų. Štai jų eilė 
1890.II.6 gimė 11988.X.18 mirė) 
dailininkas, muziejininkas, dai
lėtyrininkas Paulius Galaunė. 
V.4 (mirė 1952.XII.22) - rašy
tojas ir diplomatas Jurgis Savic
kis. Šimtametis sukaktuvinin 
kas yra muzikas Antanas Va -
nagaitis (1890.V.19-1949.III.10\ 
Amerikos lietuvių veikėjas. 
„Margučio" žurnalo ir radijo 
įkūrėjas. Toliau dramaturgas 
P e t r a s Vaič iūnas ( V I I . 1 1 -
1959.VI.7), l i teratas vertėjas 
Antanas Valaitis (VII. 13: m. 
Karagandoje 1946). JAV lietu
vių veikėjas prel. Ignas Albavi-
čius (VII.22; m. 1970.IV.10V. ir 
rašytojas, žymus keliauninkas 
Matas Šalčius (X.20; m. 1940. 
V.26). 

Prieš 90 metų taigi 1900 
metais, gimė pedagogas, knygų 
autorius Vaclovas Čižiūnas 
(I.25-1980.III.10)teisin. Petras 
Pamataitis (1.18, gyvena Kali
fornijoje), žurnalistas teatralas 
Alfonsas B r a z i u l i s ( I I I . 8 -
1982.IV.6l vertėjas lotynistas 

A n t a n a s R u k š a (VI.28--
1980.11.20). ekonomistas Vladas 
Juodeika (VIII.25-1977.IX.11), 
rašytojas Fabijonas Neveravi-
čius (IX.14-1981.IV.17), drama
turge Elena Žalenkevičiūtė-Pet-
rauskienė (X.6-1986.V.23), rašy
tojas P ranas Vytas Būdvytis 
<X.15-1975.IX.7), Vilniaus kraš
to lietuvių veikėjas rašyt. Rapo
las Mackonis (X1.29-1982.1.9). 

85 (1905 metų gimimo) sukak
tuvininkai : rašytojas Kazys Bo
ru ta (1.6-1965.111.91, kunigas 
Jonas Kidykas, SJ (1.8'. rašyt. 
V i n c a s R a m o n a s U.14--
1985.VII.8\ žurnalistas, visuo
menės veikėjas Vincas Rastenis 
(1.16-1982.11.25), poetas Antanas 
Miškinis (II.11-1983.XII.16), ra
šyt. Petronėlė Orintaitė-Janu 
t ienė 11905.11.18*. poetas Anta
nas Rimvydas (III 15). ekonomis
t a s Gediminas Galva (III.3--
1979.1V.23), dailininkas kun. 
dr Pijus Brazauskas (X1.28), 
ž u r n a l i s t a s S tasys Pieža 
t VIII. 18), teisininkas Konstan
t i n a s R a č k a u s k a s (VII.2--
1972.1124), archeologas Jonas \ 
Puzinas(IX.18 197S.IV.i4)? lite- \ 
ratūrologas Pranus Naujokaitis 
(X.2-1984.VIII.2>, žurnalistas ; 
S tepas Povilavičius-Vykintas 
<XII6 1978.1X3), poetas Stasys 1 
Anghckis (XII.22). 

80 (1910 gimimo) metų sukak
tuvininkai: sporto veikėjas Pra
nas Lubinas <1.7). kun. dr. An
tanas Liuima. SJ (1.28), kun. dr. 
Juozas Vaškas (II.4), poetas 
Henr ikas Radauskas (IV.23-
1970.VIII.27), rašytojas Danutė 
Ciurlionytė-Zubovienė (VI. 12), 
r a š y t o j a s Bened ik t a s Bab-
rauskas (VII.1-1968.XIL 13), po
etė Kotryna Grigaitytė-Grau-
dušienė (VTI.26), rašytojas Jonas 
Kra l ikauskas (X.22), kun. Vik
toras Dabušis (XII.8), visuo
menės veikėjas Juozas Giedrai
t i s (XII. 18), vertėjas Vytautas 
Pe t rauskas (I.5-1982.II.1). 

Surašome šiuos asmenis, mi
ninčius 75 (1915 metų gimimo) 
sukakt is : dainininkas Algirdas 
Brazis (II.9), kun. Tomas Žiūrai
t is (III. 18), kun. Valdemaras Cu-
kuras (IV.6), filosofas dr. Juozas 
Girnius (V.10), kun. dr. Vikto
ras Rimšelis (V.ll) . poetas Šio-
žinys(VII.9-1989). prel. Vincen
tas Mincevičius 'X.30), kun. dr. 
Pet ras Daugintis (X.20), rašyto
ja Elena Nakaitė-Arbienė-Alė 
Rūta (XI. 16). poetas Juozas 
Kėkštas (XI.19-1981.IX.16), ra
šytojas Aleksandras Radžius 
(XL23), visuomenininkas Alek 
sandras Vakselis (XII.8), prel. 
Damazas Mozeris (XII. 11). 

Septyniasdešimties (1920 m. 
gimimo) sukaktis mini: solistas 
Stasys Baras (V.26), prof. dr. 
Jus t inas Pikūnasd.2). muzikas 
Leonardas J. Šimutis 'V.29). 
poetė dr. Elena Valiutė-Tu-
mienė (III. 16), rašytojas Julius 
Kaupas dll.6-1964.111.1), istori
kas kun. dr. Paulius Rabikaus
kas i VIII. 161, poetė Ada Kar
velyte 'VII.24), poetas Paulius 
Širvys 'IX.6-1979.III.24), poetas 
Vladas Šlaitas i IX.27), visuome
nininkas prof. dr. Vytautas Bie
liauskas (XI. 1), poetas Henrikas 
Nagys (XI.12). literatūros isto
r ikas Leonas Gineitis (XI.16). 
kun. dr. Pranas Dauknys (X.27). 

Būtų ir daugiau sukaktuvi
ninku, švenčiančių 65, 60 ir 
mažesnio amžiaus sukaktis, ku
rios gali būti reikšmingos, bet 
šie sukaktuvininkai nebetelpa 
į šio rašinio rėmus. Šia proga 
atsiprašome visus gyvuosius ir 
mirusius, kurie dėl autoriaus 
neapdai rumo nepateko į šį 
sąrašą , nors tai ir ver tos 
dėmesio asmenybės. 

Visa tai čia surašėme, kad 
mūsų organizacijos, laikraščių 
redakcijos, galėtų lengviau 
prisiminti asmenis, kurie savo 
darbais padarė ar ir dabar daro 
Lietuvai, mūsų tautai daug 
gera. turtindami jos kultūros lo
byną, b .kv . 

VAIŠVILOS PASIMATYMAI SU 
KANADOS VALDŽIOS ATSTOVAIS 

Pristatytas parlamentų posėdžiuose 

Zigmas Vaišvila, fizikas, taigi 
mokslintas mąstyti pragmatiš
kai, bet iš jo veiklos matyti, kad 
jo būde yra nemažai emocinių ir 
idealistinių bruožų. 

Sąjūdyje, būdamas 33 metų 
amžiaus, skaitomas radikaliu 
jaunųjų sparno nariu. Jau buvo 
išrinktas į Sąjūdžio seimo tary
bą, į Lietuvos TSR aukščiausią
ją tarybą (vienas tik iš keleto 
Sąjūdžio asmenų papildomuo
siuose rinkimuose) ir į Sovietų 
Sąjungos aukščiausiąją tarybą, 
kur ios narių statusas yra 
tolygus kitų kraštų parlamentų 
narių statusui. Paskutinius dve
jus rinkimus laimėjo prieš 
komunistų partijos oficialius 
kandidatus. 

Vaišvila visuomeninę-politinę 
veiklą pradėjo dar p r i eš 
Sąjūdžio judėjimo pasireiškimą. 
1987 m. buvo vienas iš vadovau
jančių asmenų protesto judėji
mui, kurie sustabdė naftos grę
žimus Baltijos pakraščiuose, 
kur ie akivaizdžiai grėsė 
užteršti Baltijos jūrą, ypač 
Lietuvos pakrantes. Stipriai 
pasireiškė akcijoje. ku r i 
sustabdė Ignalinos trečiojo 
branduolinio vieneto statybą. 
Taip pat buvo išrinktas populia
raus „žaliųjų" judėjimo bei par
tijos vadovu. 

Spalio pabaigoje ir lapkričio 
pradžioje lankėsi Kanadoje ir 
Amerikoje. Lietuvių Bendruo
menių kviečiamas, atvyko į Š. 
Ameriką, susitaręs su Sąjūdžiu, 
su aiškia programa, kurios svar
bi dalis buvo skirta praktiš-
kiems-realiems dalykams. Šalia 

> įprastų pranešimų apie padėtį 
Lietuvoje, veiklą s i e k i a n t 
Lietuvos nepriklausomybės, 
Vaišvila,, aiškindamas nau
dojamas parlamentines-konsti-
tucines priemones, pabrėžė 
būsimų rinkimų į Lietuvos TSR 
aukščiausiąją tarybą reikšmę ir 
būtinumą pasiruošti jų laimė-

! jimui bei dabar energingai teik-
i ti moralinę ir materialinę pa

galbą. 
Lietuvių Bendruomenė laikė, 

kad labai svarbu Vaišvilą pri
statyti kuo didesniam skaičiui 
valdžios atstovų ir par la
mentarų. 

Pristatymai pa r l amentuose 

1989X1.1 Zigmas Vaišvila 
Kanados federalinio parlamento 
posėdyje buvo pristatytas kaip 

; Lietuvos deputatas STSR kon-
, grese ir kaip Lietuvos respub-

J.V. DANYS 

likos aukščiausi - tarybos de
putatas. Tuo pačiu metu buvo 
pristatytas ir Vengrijos minis-
teris Imre Poszgav. irgi lankęsis 
Kanadoje. Jie abu buvo parla
mento pirmininko John Frazer 
garbės ložėje šalia vienas kito. 
Kai po pristatymo vienas kitam 
padavė ranką, tas parlamento 
narių buvo palydėta triukšmin
gais plojimais. 

Tokie pristatę mai leidžiami 
tik pagal nustaya procedūrą ir 
reikalinga įtakingu parlamen
tarų rekomendae 4. biuo atveju 
jų buvo iš visų brijų federalinių 
partijų. Tai istoiinis įvykis — 
pirmą kartą pristatyta atstovas 
iš Lietuvos. 

Ontario provincijos parlamen 
tui Toronte Vaišvila buvo pri 
statytas porą Jienų anksčiau. 
Provinciniame parlamente pro
cedūra yra kitokį.>.. mažiau for
mali. Trijų provincijos politinių 
partijų parlamento nariai iš
reiškė sveikinimus ir palankius 
komentarus nepriklausomybės 
siekimams. Pareiškimai par
lamentuose įrašyta j oficialius 
parlamentų dokumentus. 

Pas imatymai su valdžios 
atstovais 

Vaišvilą priėmė Kanados 
finansų ministeris Michael 
Wilson, kuris yra gerai susi
pažinęs su Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų politine padė
timi. Jis yra jaju dešimt metų 
vadinamo „baSiečių" vakaro 
parlamento rūmuose globos 
komiteto narystei \ ienas iš pir 
mininkų. 

Toronte V a i š i a buvo gristą.-
t y t a s Ontar ia provincijos 
vyriausybės premjerui David 
Peterson. Ontario yra Kanados 
didžiausia, pramoningiausia ir 
turtingiausia provincija. 

Ottavvoje ilgesnis pasikalbė
jimas buvo su Kanados užsienio 
reikalų minis;> rijos Rytų Euro
pos departamento direktoriumi 
Murray Fairvveather. Šis depar 
tamentas atidž ai seka įvykius 
Pabaltyje ir yra neblogai infor 
muotas. bet visada yra suinte
resuotas informacija iš pagrin
dinių šaltiniu Kaip valdžios 
tarnautojai, yra atsargūs su 
savo komentarais. 

Ottawoje Vaišvilai buvo su
ruošti pasikai! ėjimai su visų 
trijų federainių partijų 
įtakingais pari irnento nariais. 

iŠ progresyviųjų konservatorių, 
kurie dabar yra Kanados val
džioje, ka lbė tas i su Don 
Blenkarn, vienu iš svarbiausių 
parlamento komiteto-finansų, 
pirmininku, ir David Kilgour, 
parlamentinės komisijos užsie
nio reikalams nariu. Iš Naujųjų 
demokratų partijos (socialis
tinės pakraipos) pasimatyta su 
pačiu partijos lyderiu Ed Broad-
bent, kuris yra Pasaulinės socia
listų sąjungos viceprezidentas. 

Ilgesnis pokalbis vyko iš kar
to su trimis liberalų (politiniai-
vidurio partija) parlamentarais 
Christine Stewart, David Wal-
ker ir Gilbert Parent, buvusiu 
ministeriu. 

Toronte Ontario provincijos 
par lamento nar io Richard 
Johnson pastangomis įvyko 
pietūs - pokalbis su Zigmu 
Vaišvila, kuriame Vaišvila 
atsakinėjo į parlamentarų klau
simus. Dalyvavo aštuoni Onta
rio parlamentarai, tarp jų Jim 
Bradley. Ontario provincijos 
aplinkos ministeris, ir Lilly 
Munro, buvusi ku l tū ros 
ministerė. 

Kas kalbėta 

Kanados parlamentarai labai 
domėjosi įvykių eiga Lietuvoje. 
Žinoma, dabar Lietuvos, kaip 
Latvijos ir Estijos, įvykiai yra 
pasaulinės naujienos ir politikų 
sekamos. Todėl asmens, daly 
vaujančio tuose įvykiuose, o dar 
ir aktyviai prisidedančio prie tų 
įvykių,pareiškimai ypač jiems 
įdomūs. 

Aplamai, lietuvių siekimai 
ir žygiai , s iekiant nepri
klausomybės, jiems atrodo 
per greiti, per staigūs. „Per 
grei ta i važiuodamas, gali 
pamesti ratą", pastebėjo vienas 
iš parlamentarų. Žinant didžiu
lę disproporciją tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos, policinį — 
diktatūrinį režimą,galintį kie
tomis priemonėmis greitai už
gniaužti sovietams nepalankų 
judėjimą, jiems kyla abejonės, 
ar tai neiššauks sovietų reak
cijos panaudoti jėgą. Vaišvila 
sutiko, kad Sovietų Sąjunga 
tebėra totalitarinė valstybė su 
iš esmės nepasikeitusiu politi
niu režimu. Bet Sąjūdžio veikla 
atitinka konstituciją ir paskuti
niuosius nuostatus. Daugia
tūkstant inės demonstracijos 
vyksta tvarkingai, be išsišo
kimų, todėl sovietinei adminis
tracijai nėra pagrindo panau

doti jėgą a r net iesioginį 
terorizavimą. Viešas teroras ar 
jėgos panaudojimas iššauktų 
neigiamą reakciją tiek viduje. 
tiek užsienyje ir sugriautų 
„glasnost" principą. Vaišvila 
nurodė, kad Sąjūdžio veikla 
eina parlamentiniu keliu, pana
šiai kaip yra Vakarų demokra
tinėse valstybėse. 

Aplamai, parlamentarai pa
lankiai vertino Gorbačiovą ir jo 
skelbiamas reformas ir, atrodo, 
baiminosi, kad nebūtų pakeis 
tas „stalininės linijos" asmeniu. 
Kaip tik tas buvo prieš Kanados 
ministerio pirmininko Brian 
Mulroney kelionę į Sovietų 
Sąjungą ir jau žinomą bendrai 
palankų nusiteikimą Gorba
čiovui. Vaišvila nurodė, kad 
Gorbačiovas yra totalitarinės 
valstybės vadas, išauklėtas ko
munistinėje sistemoje, todėl iš 
esmės jis nekeis sistemos, jei be 
to galima bus įvykdyti „peres-
troikos" programą. 

Vaišvila pabrėžė būsimus rin
kimus į Lietuvos aukščiausiąją 
tarybą 1990.11.24. Pagal dabar
tines sąlygas Sąjūdis tikisi lai
mėti 75-80*^ vietų ir kontro
liuoti įstatymų leidimą. Tuo 
būdu vykdyti ir parlamentiniu 
būdu tęsti žygius į Lietuvos ne
priklausomybę. 

Jaučiama jau dabar Sąjūdžio 
veiklos trukdymų ir gali būti 
suvaržymų p-avedant rinkimi
nę propagandą, kaip įvyko prieš 
kovo mėnesio rinkimus, kai 
buvo neleista Sąjūdžiui naudoti 
TV ir radijo. Sąjūdžio spauda ir 
leidiniai spausdinami valsty
binėse spaustuvėse pagal sutar
tis. Jos gali būti nepratęstos ir 
taip grynai techniškomis prie
monėmis paraližuota rinkimine 
akcija. 

Parlamentarai iškėlė pasiūly
mų, kad galima būtų pasiųsti 
Kanados parlamentinę rinkimų 
stebėtojų komisiją į Lietuvą. 
Šiaip parlamentarai yra labai 
palankiai nusiteikę lietuvių 
pastangoms atstatyti savo vals
tybę. 

Ekologiniai klausimai 

Vienas iŠ Zigmo Vaišvilos 
uždavinių buvo gauti informaci
jos apie metodus ir priemones 
aplinkos ir gamtos apsaugai 
Kanadoje ir Amerikoje. Nors 
visur buvo pristatomas ir kaip 
Lietuvos žaliųjų judėjimo vado
vas (ne tik Lietuvos deputatas), 
kartu įteikiant PLB ir Liet. 
Žaliųjų judėjimo paruoštą lei
dinį apie ekologines problemas 
Lietuvoje. Visi parlamentarai 
domėjosi išimtinai politine 
padėtimi Lietuvoje. 

Išsamus pokalbis apie ekolo
gines problemas buvo su Kana 

Povilas Pečiulaitis VUko seime 
Baltimorėje. 

Nuotr Br. Cikoto 

dos Aplinkos ministerio pava
duotojo specialiu a s i s t e n t u 
Robert W. Slater. J is išsamiai 
paaiškino, kaip K a n a d o j e 
kontroliuojama tarša ir j teikė 
Vaišvilai visus Kanados įstaty
mus, instrukcijas ir leidinius. 

Dar ekologiniais re ika la i s 
kalbėta Ottavvoje su Robert D 
Page, Kanados tarybos ekologi
niais reikalais pirmininku, i r 
Toronte su Ontario provincinės 
gamtosaugos ministerijos parei
gūnais. 

Lietuvių v i suomenės 
komunikac i ja 

Ottavvoje Vaišvila kalbėjo 
Canada Radio I n t e r n a t i o n a l 
anglų ir rusų kalbomis skirtoms 
Rytų Europos sek to r iu i i r 
turėjo interviu su dienraščio 
„Citizen" Toronte in te rv iu 
buvo su Kanados CBC radiju, 
dienraščiu „Globė & Mail" ir 
vietine TV. 

Pranešimus lietuvių visuome
nei padare Ottavvoje ir Toronte 
bei Kanados Lietuvių Tarybos 
suvažiavime Pabrėžė materia
linės pagalbos reikalą Sąjūdžiui 
ruoštis rinkimams, ir Toronte 
sutelkta daugiau kaip 25.000 
dol. 

Vaišvilos programa Kanadoje 
pradėta planuoti beveik mėnesį 
prieš jam atvykstant. Ottavvoje 
rūpinosi Ottavvos KLB pirm 
Rita Rudaityte. kuri kar tu su 
J.V. Daniu Vaišvilą lydėjo į 
visus Ottavvos susitikimus. To
ronte bendrai rūpinosi Gabija 
Petrauskienė. PLB vicepirm., o 
KLB programai jos valdyba, 
vadovaujant pirm. Vy tau tu i 
Biretai. KLB padengė kelionės 
išlaidas iš Lietuvos j Kanadą ir 
atgal. 

Nėra blogesnės tironijos, kaip 
ta, kuri vykdoma prisidengiant 
įstatymu ir teisingumu 

Ch. Montesquieu 

DIDŽIAUSIAS 
VISUOMENĖS PRIEŠAS 

Etninė pa sakė l ė 

ANTANAS MUSTEIKIS 

ta gaida: jam ne tiek rūpi patys pinigai, kiek strategija 
ir taktika jiems laimėti, - tartum profesijos meis
triškumu jis galėtų išganyti savo sielą. Suprantama, 
jis buvo nusistatęs prieš valdžios bei visuomenės auto
ritetą, bet savoje šutvėje jis buvo atamanas, kurio 
„kolegos" bijojo 

auką, kojis stengėsi išvengti. Bet labiausiai jis pyksta 
ant Hooverio, kad tas pasisavino nenupelnytus laurus 
paties Karpio dėka. Mat laikraščiai tada rašė. kad di
džiausią visuomenes priešą asmeniškai pagavo pats 
Hooveris, kai iš tikrųjų pirmiausia Karpi automobilyje 
belaukiantį bendro apsupo ar ne koks tuzinas ginkluo 

Bene ypatingiausiai savoje aplinkoje jis išsiskyrė tų agentų, ir tik vėliau, kai nebuvo jokio pavojau ats i 

yra 
tėvų 
eikia 
chiz-

Beveik visais atžvilgiais Karpis pagrindž: 
amerikietis-kanadietis, tik kai kur pamarginta 
įdiegtais lietuviškais bruožais. I pliurališkuma 
priaugti palaipsniui, kitaip — jis nuveda į ann 
mą bei anomiją, kaip kad atsitiko Karpio sociali/. cijoje 

)sios 
niais 

yra 

(išsiugdyme). Savo nuk rypus i nuo plac 
visuomenės kelią jis mokėjo tikrais ar sofi-
argumentais ginti, įrodinėdamas, kad vi 

pažiūra į profesiją. Kokiu būdu pinigai uždirbti, šiaurės 
amerikiečiui dažniausiai nesvarbu, juoba kai jie įsigy
ti nelegaliai. Tik ne Karpiui. Čia prasikiša jo savotiškas 
orumas, dvelkiąs aristokratiškumu. Jis baisiausiai 
piktinasi, jei kas jį priskiria prie „padugnių" (pats Hoo
veris tai padarė), nes jis save laiko vagiu. „Vagis yra 
tas, kurs eina į savo darbą ir užsidirba pragyvenimą 
apiplėšdamas banką. įsilauždamas į pastatą, apvog
damas ar pagrobdamas žmones. Jis iš tikrųjų padeda 
daug pastangų. O ,padugnės' yra smulki utėlinės rūšies 
nuovira. Tokie dirba gangsteriams, o pavojaus metu 

rado pats viršininkas... Beje, tuo metu nepagaunamojo 
Karpio areštas tikrai pakele pašlijusi Hooverio 
prestižą. 

nuodėmingi, t.y. „turi savo kainą". Jisai - didž; usias p a r n e t a galvą ir pakloja (užmuša) kas pakliūva". Tad 
visuomenės priešas — ir areštuotas reikalauja pilnų 
savo teisių (advokato mandagumo ir kt) , kaip r visi 
piliečiai, bet pats kitiems jų nelaiduoja. Įs - vinęs 
elementarų plačiosios visuomenės poreikį išk i . tam 
ir pašvenčia visas savo jėgas, tik to tikslo sieK 
vom priemonėm, nes kitokiom varganom en. 
vaikui vargiai buvo įmanoma pasinaudoti. Plė 
grobio jis netauso, gyvendamas smagia kasdien 
niekindamas švaisto savos šutvės riboto lygio :> 
aplinkoje, kol, žiūrėk, — dėl kokių nors kliūči i 
damas naujo plėšimo suorganizuoti - siunč 
gramą seseriai, kad ta materialiai jį paremi 
jau jo moterims toli ligi emancipacijos slenk 
vienai sugyventinei jis bus tiesiog išdro • 
išsimokyk virti, arba susikrauk savo daiktus r 
dink. Tačiau profesiniame versle įsimaišo i 

krei-
antų 

kiško 
jilyg 
mogų 
>galė-
tele 

Šiaip 
9 o. Ne 
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Albinas Karpis priklausė Barkerių plėšikų bei 
grobikų šutvei, siautusiai 1930-35 metais. Ją sudarė 
Ma (Kate) Barker, vad. Kruvinoji mama, jos keturi 
sūnūs (Fredis. Artūras, Hermas. Loydas) ir an t ras is 
Bakerienės vyras Artūras Dunlopas. FBI duomenimis, 
šutvė susieta su dešimties asmenų užmušimu ir dviem 
žmonių pagrobimais, o plėšimų ir išpirkimų grobis sie 
kęs 500,000 dol. (ju dabartinė perkamoji galia artėtu prie 

siūlymą jiems tarnauti kulkosvaidininku, nors masi- penkių milijonų dolerių). Ilgainiui didžioji jos narių 
namas didele alga ir „pilna globa". Toks Karpio pro- dalis buvo užmušta ar atsidūrė kalėjimuose, tik Kar 
fesijos suvokimas rado tikėjimą į hierarchines tarny- p į s sugebėjo išvengti intensyviausios policijos medžiok 
bų vertybes, kas yra labiau charakteringa tradicinės lės, fcol galiausiai 1936 m buvo sučiuptas New Orleans 
Europos bei Lietuvos kultūroj, mažiau Šiaurės mieste. įvairiuose JAV kalėjimuose jis atpylė 32 metus. 
Amerikoj. Beje, prie progos Karpis parodo ir savo Iš kalėjimo buvo paleistas su sąlyga (parole>. kad > kraš 
žmoniškumą, kai, pvz. kartą, vejamas policijos, leidžia tą daugiau nė kojos nekeltų, ir ištremtas i gimtinę 

Karpis išdidus, kad jis nėra samdytas kareivis ar sargy 
binis. Su panieka jis atmeta Chicagos sindikato pa-

morfino adatą sužeistai merginai įkaitei, kad ta apma 
rintų skausmą. 

Kitas ypatingas Karpio asmens bruožas yra jo savo 
tiškas teisybės ieškojimas, būdingas lietuviams. Pasi 
gardžiuodamas jis pasakoja, kaip viena ar kita proga 
FBI agentai jo šutvės padarytą apiplėšimą priskyrė 
kitai grupei ar kaip jų netaikli kulka nudėjo nekaltą 

Kanadą. Mirė jis 1979 m. rugpjūčio 26 d., su laukęs 71 
metų amžiaus, savo name Torremolinos mieste. Ispa 
nijoj, būdamas jos piliečiu. 

(Pab;ll^.»: 

' . 

http://1952.XII.22
http://1982.IV.6l
http://VIII.25-1977.IX.11
http://IX.14-1981.IV.17
http://II.11-1983.XII
http://VII.1-1968.XIL
http://XI.19-1981.IX.16
http://'IX.6-1979.III.24
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BOSTONO ŽINIOS 
MIRĖ A. ANDRIULIONIS 

Gruodžio 20 d. Bostono 
ligoninėje mirė Antanas And
riulionis, įžengęs į 85- tus 
amžiaus metus. Paliko liūdinčią 
žmoną Oną ir daugybę organiza
cijų bei draugų, su kuriais jam 
teko dirbti įva i r iuose 
lietuviškuose baruose. Tai 
Dainavos šalies sūnus, kilęs iš 
Daugų. 

Velionis palaidotas gruodžio 
23 d. Forest Hills kapinėse iš 
Juozo Caspero laidotuvių namų 
po šv. Mišių, kurias Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone atnašavo klebonas 
kun. Alber tas K o n t a u t a s . 
asis tuojamas kun . An tano 
Baltrušiūno, giedant Bene
diktui Povilavičiui ir Elenai 
Kačinskienei. Kun. Albertas 
Kontautas pamoksle iškėlė ve
lionio būdo savybes, pareigingu
mą ir visuomeniškumą. Kapi
nėse apeigos baigtos giesme 
..Marija, Marija" ir Lietuvos 
himnu. Lietuvos trispalvę nuo 
velionies karsto našlei Onai 
Bostono Ramovėnų vardu įteikė 
Martynas Dapkus. 

Plačiosios Bostono ir apylin
kės lietuvių visuomenės atsis
veikinimas įvyko gruodžio 22 d. 
Caspero laidotuvių namuose. 
Atisveikinimo kalbas pasakė 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
SLA vardu A l e k s a n d r a s 
Chaplikas. LB-nės Bostono 
apyl inkes vardu — pirm. 
Brutenis Veitas. Lietuviškos 
Skautybės fondo va rdu — 
Kostas Nenortas. Balfo vardu — 
kun. Antanas Baltrušiūnas, 
Šauliu vardu — Stasys Augonis. 
Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus vardu — pirm. Romas 
Veitas. Bostono Ramovėnų, 
Sandaros 7-sios kuopos ir So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
vardu — Martynas Dapkus, o 
..Laisvės Varpo" va rdu — 
Petras Viščinis. Visi kalbėtojai 
iškėlė velionio įnašą į jų 
vadovaujamas organizacijas, o 
paskutinysis dar pabrėžė, kad 
velionis buvo vienas iš tų, kurie 
sąžiningai vykdė prieš 45-rius 
metus duotą priesaiką visas 
pas t angas n u k r e i p t i , kad 
Lietuvos kančios būtų sutrum
pintos. Kai jo draugai kovojo 
tėvynėje partizanu eilėse, o ar
timieji buvo išvežti i Sibirą 
kančiai, jis stengėsi daryti 
viską, kas galima, išeivijoje 
Lietuvos labui Jam nebuvo nei 
per menko, nei sunkaus dar

bo. Jis šokdavo savo darbu ir 
pinigu atlikti tai , ko kiti nepa
darydavo. Mirtis išpiešė jį iš 
mūsų tarpo, kada Lietuva 
pakilo naujam žygiui į laisvę. 
Jis nesulaukė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, bet jam 
bus lengva ilsėtis svetingoje 
Amerikos žemėje, nes jis padarė 
viską, ką galėjo. Prasmingiau
siai jį pagerbs ime, je i 
stengsimės Lietuvos labui 
atlikti tuos darbus, kurių laukia 
iš mūsų senoji tėvų žeme. 

Antano Andriulionio šerme
nyse lankytojai vietoje gėlių 
suaukojo Šv. Petro lietuvių 
parapijai So. Bostone ir Lietu
viškos Skautybės fondui po 
kelis šimtus dolerių. 

ŽMONIJA NETEKO 
ŽMOGAUS - TEISIŲ GYNĖJO 

Andrei Sacharov 1921-1989 

RENKAMA MEDŽIAGA 
APIE KOMP. J . GAIDELĮ 

Dabar okupuotoje Lietuvoje 
ruošiamasi išleisti knyą apie 
kompozitoriaus Ju l i aus 
Gaidelio kūrybą, jo muzikinius 
gabumus, jo gyvenimą. Prašo 
atsiųsti nuotraukų, gaidų ir kt. 
medžiagą, liečiančia kompozi
torių. 

Jei kas tu r i t e aukšč iau 
išvardintos medžiagos, prašoma 
ją siųsti Brocktono Šv. Kazi
miero parapijos choro pirmimin-
kui Juozui Baškauskui, kuris tą 
medžiagą renka ir ji bus 
nugabenta 'ne nusiųsta) į Lietu
vą. Medžiagą siųsti: Juozas 
Baškauskas. 228 Savvteli A ve., 
Brockton. MA 02402. 

Visą žemes rutulį apskriejo 
liūdna žinia, kad š.m. gruodžio 
14 d. Maskvoje staiga mirė didy
sis žmogaus teisių gynėjas, 
kovotojas už tautų laisvę Andrei 
Sacharov. 

Jis buvo žymus mokslininkas, 
kur i s šal ia daugel io k i tų 
išradimų ir mokslinių tyrimų 
išrado ir hidrogeninę bombą. 
Anuo metu ta proga buvo su
kviestas rusų mokslininkų už
daras posėdis. A. Sacharovas 
pristatęs savo naująjį išradimą, 
pareiškė, jog jis tiki, kad šis 
baisus ginklas niekada nebus 
panaudotas žmonėms naikinti, 
o pasitarnaus taikai išlaikyti ir 
mokslo pažangai vystyti. Bet jį 
tuojau grubiai nutraukė posė
dyje dalyvavęs Raudonosios ar
mijos generolas ir grasinančiu 
balsu pareiškė: „Jūsų reikalas 
išrasti naujus ginklus, o jų pa
naudojimą spręs partija". 

Turbūt tada Sacharovui atsi
vėrė akys ir jis tuojau suvokė, 
kad jo didysis mokslinis laimė
jimas pateko į žiaurių žmogžu
džių rankas. 

Tad jis tuojau ir ėmėsi ištai
syti savo klaida, pradėdamas 
nepaliaujamą kovą prieš sovie
tinius žmogžudžius ir komu
nistinį terorą tiek savo krašte, 
tiek ir visame pasaulyje. Trum
pu laiku visas pasaulis sužinojo 
jo vardą ir sekė jo pastangas 
sugriauti komunistinį siaubą 
bei sulaikyti jo mirtinga grėsmę 
žmonijai. 

Bolševikams trūko drąsos jį 
sunaikinti, bet už tai prasidėjo 

LAISVĖS VARPAS 

Vienintelė lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
yra Laisvės Varpo lietuvių radi
jo programa, perduodama lietu
vių ir anglų kalba kiekviena 
sekmadienį 9-10 vai. ryto iš 
radijo stoties VV'CAV-FM 98. Jos 
vedėju yra Petras Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton. MA 
02402, telefonas: <508>586-7209 
Programos metu skubiais rei
kalais skambinti i radijo stotį 
telefonu: (508)587-9898. Žinias 
galima perduoti Faxu. skambi
nant telefonu: '508^586-7209 
Tuo tarpu telefonas ir Fax yra 
toje pačioje telefono linijoje, tad 
dėl žinių perdavimo Faxu reikia 
pirma paskambinti telefonu, 
prašant, kad būtų įjungtas Fax. 

RENGINIAI 

.— Vasar io 11 d. Brocktono 
Lietuvių Tarybos rengiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties minėjimas. 

— Vasar io 18 d. Cape Code 
ruošiamas Vasario 16-sios minė
jimas: rūpinasi LB Cape Codo 
apylinkė. 

— Vasar io 18 d. Bostone 
rengiamas Lietuvos laisvės 
dienos minėjimas; rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius. 

— Balandžio 22 d. Lantaną 
restorane Randolphe metinis 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas. 

— Gegužės 6 d. Brocktone 
kun. Alberto Abračinsko kuni
gystės 50-ties metų jubiliejaus 
minėjimas. 

— Gegužės 6 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d jos salėje komp 
Jeronimo Kačinsko kūrinių 
koncer tas , r e n g i a m a s LB 
Bostono apylinkės. 

P . V 

J O N A S DAUGĖLA 

žiaurūs kankinimai ir persekio
jimai. Bet nei budeliški tar
dymai, kalėjimas ir sunkios 
t remtinio dienos nepalaužė jo 
kovingumo. Ta kovą už žmo
gaus teises ir tautų laisvę jis 
didvyriškai tęsė iki paskutinės 
savo gyvenimo akimirkos. Šiai 
kovai j is paaukojo visas savo 
žmogiškąsias jėgas ir gyvenimo 
išmintį. 

Ir ka ip tragiška, kad nete
kome šio didvyrio kaip t ik tuo 
metu, kada jis visam pasauliui 
buvo ta ip re .-„alingas ir nepa
keičiamas. 

Jo autoritetą noromis neno
romis turėjo pripažinti ir didie
ji komunistinio pasaulio dikta
toriai bei Kremliaus raudonie
ji valdovai. Jis ir mirė prie ra
šomojo stalo, ruošdamas stiprų 
pareiškimą kitos dienos lemia
mam Aukščiausios tarybos posė
džiui. 

Kovodamas už žmogaus tei
ses, jis ypatingai daug dėmesio 
skyrė politinių kalinių tragiš
kam likimui. Jis vienas iš pir
mųjų visam pasauliui atskleidė 
bolševikų kalėjimų ir lagerių 
baisumą ir šaukėsi pasaulio de
mokratijų pagalbos išvaduoti 
politinius kalinius. 

Tad ir visi buvę politiniai ka
l in i a i ypa t inga i skaudž ia i 
išgyvena jo netekimą ir gerbia 
jo atmint į . Lietuvos Helsinkio 
grupės narys ir ilgametis Sibi
ro kankinys Viktoras Petkus 
j a u t r i u žodžiu per Vilniaus 
radiją pisimir.ė didįjį kovotoją. 

— Skaudus tv eandas ir didžiule 
nesėkmė pasu kė mus iš Mask
vos. Čia mir^ vienas pačių di
džiųjų šviesu-ių, aukštai iškilęs 
virš mūsų planetos — Andrei 
Sacharov. Atsisakęs karališko, 
puikaus gyvenimo,didelės pato
gios valdiškos globos, jis su savo 
bendraminčiais suVirė jokia 
jėga nenuveikiamą Kovotojų le
gioną, pasiryžusį visomis prie
monėmis, neatsižvelgiant į kon-
tra priemones, ginti didžiausią 
žmogaus ir tautų brangenybę — 
laisvę. Visi žmonės, ne tik rusai, 
totoriai ir Rusijos vokiečiai, bet 
ir lietuviai ir daugelis kitų ir 
ištisos tautos buvojo broliai. Jis 
nepalaužiamai gynė didžiąsias 
krikščioniškosios civilizacijos 
žmogui įskiepytas vertybes. 
Jam nebuvo tolima Vidurinioji 
Azija, Sibiras a r Pabaltijis. Di
džiule meile ir pasišventimu, 
kol dar nebuvo įkalintas, atsi
rasdavo visur ir visomis priemo

nėmis stengėsi ginti laisve ir 
prigimtas žmogaus savybes. 

Dmitrievich jau daugiau nebe
vaikščios ir Vilniaus gatvėmis, 
nebelūkuriuos Aukščiausiojo 
teismo koridoriuose. Bet 
praeidami pro kai kuriuos Vil
niaus namus, visada žinosime, 
kad juose ne vien tik buvo, bet 
ir tebėra jo dvasia, begalinis 
ryžtas ginant teises, kuriomis 
Didysis Kūrėjas apdovanojo 
kiekvieną žmogų. Mirusiojo 
asmenybėje iš Maskvos mums 
sklido šiluma, kurios negali 
įveikti jokie šiaurės vėjai, nei 
žiemos pūgos. Žinojome, kad 
šioji šiluma sutirpdys visus le
dus ir kalėjimų grandines. 

A. Sacharovas visada buvo 
jautrus ir mūsų lietuvių rei
ka lams. Ginant poli t inius 
kalinius ir kreipiantis į valdžios 
įstaigas, jis visada drauge su 
mumis pasirašinėdavo įvairius 
pareiškimus. 

Čia prisimenu ir vieną tokį 
epizodą. 1972 m. jis atvažiavo į 
Vilnių. Vilniuje tada buvo 
teisiamas laisvės kovotojas 
Sergei Kovalev. Kaip tik tuo 
pačiu metu jo žmona Jelena 
Bonner Norvegijoje priėmė iš 
Norvegijos karaliaus Sacharo
vui paskirtą taikos premiją. 
Mano bute susirinko, be paties 
Sacharovo, dar keli maskviečiai. 
Visi klausėmės Nobelio premi
jos įteikimo iškilmių per radiją 
ir girdėjome Jelenos žodžius, 
kuriuos ji tarė karaliui: „Jūsų 
Didenybe, tuo metu. kai mano 
vyras stovi šaltyje prie teismo 
rūmų gindamas savo draugą 
Kovalev, man tenka garbė iš 
Jūsų rankų priimti taikos 
premiją, nes jis pats nebuvo 
išleistas šią premiją priimti. Bet 
už tai atvykau aš. Mano kalba 
yra daug aiškesnė negu mano 
vyro ir tuo būdu nieko nebuvo 
pralaimėta". 

Ir man pačiam yra tekę ne 
kartą lankytis Sacharovų bu
te Rusijoje ir asmeniškai susi
tikti su jo žmona. Kada 1977 m. 
buvau nuteistas ir buvau ypa
tingame kalėjime, jis bandė 
padėti man išsilaisvinti. Ginda
mas politinius kalinius, jis rašy
davo pareiškimus ir laiškus ir 
niekada neužmiršdavo manęs. 
Baigė savo pro memoria Vikto
ras Petkus. 

NEVV JERSEY, NEW YORK - "Lietuvot Atsiminimai", pir
madieniais nuo 8 Iki 9 v.v. lė Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Llthuania" programos, vedamos 
anglu kalba,iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636. 
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75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 

A MatkevifH** Steponavičiene Jaunimo centro vakarienes p: « r 

Nuotr J . Tamulaiėio 

ESLE 
(708) 598-9400 

ta 
LENDER 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 11 d . skambindami Į Chicagos priemiesčius, 
vartokite , , i rM coda" (70*). 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

• Mis K O M P I U T E R I Ų 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ t ieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU^SACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
65J9 S KEDZIE 

778-2233 

C3 M&5. 
B A L Y S B U D R A I T I S 

N e m o k a m a i į k a i n u o j a 
jūsų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767 -0600 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

R E / M A X 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 
391-5950 636-61 « 9 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba<nonte būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas n e m o k a m a i . 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimai t is , Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. K*dzl« Avo. 
Chlcago, IL S0S29 

Tel. 436-7878 

"ATTENTION — G O V E R N M E N T 
H O M E S form $1 (U-repair). Delin-
quent tax property. Repossessions. 
Call 1 -602-838-8885 Ext. GH 7 7 6 5 . 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną! 

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

AL£XANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chlcago. IL 60629 
(312)767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

HELP VVANTED 

Mes negyvename taip. kaip 
galvojame, bet greičiau me? 
pradedame galvoti taip. kaip 
gyvename. 

Noualis 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

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

312.779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6539 W. OGDEN 
BERWYN, IL 60402 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, aps i l ankyk i t e 
\nderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitarti. Skambinkite 
šiandien! 

MOBILE MECHANICS 
Expenenced mobile mechanies neeoed for 
SW Chicago traiier repair company Mušt have 
knowledge of area. Excellent benefits 
package. 

Please call betvveen 9 am & 4 pm. 
708-780-9292 

Please respond m English. 

"ATTENTION — HIRING! Govern
ment jobs — your area. Many im-
mediate openings vvithout wait ing list 
or tęst. $17.840 - $69.485 Call 
1-602-838-8885. EXT R 7 7 6 5 . " 

" A T T E N T I O N : EARN M O N E Y 
READING BOOKS! $32.000/year in
c o m e p o t e n t i a l . De ta i l s . ( 1 ) 
602 -838 -8885 Ext . Bk 7 7 6 5 . " 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptls į Hermis Deckys 

l a i MS-SS24. Nuo • ryto Iki • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

1990 
Šiais metais pradek galvoti pirma apie kitus. 
Džiaukis šios žemės grožiu. Parašyk meilės laišką. 
Pasidalink savo gėrybėmis su kitais. 
Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas nepažįstamam. 
Dėkok Dievui už viską, ka turi. 

Sutaikink losiginčyjančius. Atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk pamirštą draugą. Nejtarinėk, pasitikėk! 
Išpildyk pažadą. Atrask laiko. Pamiršk skriaudą. 
Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas. 

Paklausyk' Bandyk kitą suprasti! 
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kirų. 
Būk švelnus ir malonus. 
Pasijuok truputj. Pasijuok daugiau! 
Buk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti! 

Melskis už taiką. Nueik į bažnyčią. 
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir vėl! 
Visa tai yra tik lašas artimo meilės jūroje! 
Visa tai — paprastos mintys, kurias girdėjai daugeli karty. 
O tačiau ju įtaka — neišmatuojama! 
Ateinančiais metais jos gali pakeisti tavo gyvenimą! 

Geriausius linkėjimus siunčia pareigūnai ir tarnautojai 

StyNfylRD FŪDEtyH- S/KANOS 
Chicago • Downers Grove 

Evcrgrefn Park • Htckory Hills • Lombard • Oak Lawn • Palos Heights 1 
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NIKALOJUS GEMELICKIS 1894-1981 
Nikalojus Gemelickis buvo 

gimęs 1894 metų balandžio 
mėnesio 8 dieną Varšuvoje, 
neturtingo žydo batsiuvio šei
moje. Jo tėvo prosenelis buvo 
kilęs iš Gomlitzo, miestelio 
netoli Dancigo (Gdansk). Napo
leono laikais jis persikėlė į 
tuometinę Varšuvos kunigaikš
tystę. Prieš pat pirmą pasauli
nį karą baigęs komercinę 
gimnaziją aukso medaliu įstojo 
savanoriu į rusų caro ka
riuomenę. Prasidėjus karui 
1914 metais jis buvo tučtuojau 
mobilizuotas ir išsiųstas į fron
tą Rytų Prūsijon, kur Tanenber-
go kautynių metu pateko į 
vokiečių nelaisvę. Vokiečiams 
okupavus Varšuvą 1915 metais, 
jis buvo paleistas namo ir pra
dėjo dirbti viename vokiečių 
banke Varšuvoj. J i s buvo 
perkeltas 1916 metais į tojo 
banko skyrių Kaune, kur jis iš
gyveno visą Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį ir kur buvo 
sukūręs savo šeimą. 

Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, Nikalojus Geme
lickis pradėjo dirbti nau
jai įsteigtam Lietuvos komerci
jos banke ir ten dirbo, iki to 
banko likvidavimo 1940 metais. 
Komercijos banke j is buvo 
užsienio prekybos ir valiutos 
transakcijų skyriaus vedėjas. 
1933 metais jis buvo išrinktas to 
banko valdybos nariu ir pilna
teisiu direktorium. 

N. Gemelickis buvo labai 
gabus ir išlavintas žmogus, lais
vai kalbėjo žydų, lenkų, rusų, 
vokiečių, anglų bei prancūzų 
kalbomis. Kai jis nusprendė 
pasilikti Kaune ir negrįžti į 
Varšuvą, jis su didele energija 
pradėjo mokytis lietuvių kalbos, 
kuri jam buvo visai svetima ir 
nesupran tama ir po laiko 
gražiai ir laisvai kalbėjo lie
tuviškai. Jis turėjo ryšių su 
Lietuvos banku ir Finansų 
ministerija ir buvo visapusiškai 
respektuojamas kaip ekonomis
tas — finansinių dalykų žinovas. 
Jis turėjo labai glaudžius san
tykius su tų metų labai įtakinga 
ir žinoma pramonininkų brolių 
Tilmansų šeima, ypatingai su 
tos šeimos patriarchu dr. Kur
tu Tilmansų, kuris buvo jo ar
timas draugas. Tarp kitko, dr. 
Ti lmansas buvo Olandijos 
garbės konsulas Kaune ir N. 
Gemelickis jam dažnai padė
davo šiose pareigose. Tokiu 
būdu jam pasisekė susrpažinti 
su kai kuriais Kaune esančiais 
kitų valstybių diplomatiniais 
atstovais ir jis išvystė drau
giškus santykius su Amerikos, 
Anglijos, Vokietijos bei Argen
tinos pasiuntiniais. Politiniam 
Lietuvos dangui apsiniaukus po 
sovietų įgulų įvedimo šie dip
lomatai jam patarė per ilgai 
nelaukiant su šeima pasitraukti 
iš Lietuvos. Tam tikslui jie buvo 
jam sute ikę jų kraš tų 
įvažiavimo vizas, bet tai daryti 
jis delsė, t ikėdamasis, jog 
pavyks Lietuvai išvengti karo 
audros ir išsaugoti nepri
klausomybę. Kai pagaliau 
nusprendė emigruoti, jau buvo 
per vėlu. Sovietų laikais po to. 
kai užsienio atstovybės Kaune 
jau buvo uždarytos, buvusio 
Vokietijos pasiuntinio Zeohlino 
pastangomis N. Gemelickiui 
buvo duota galimybė kartu su 
šeima repatrijuoti į Vokietiją, 
kažkaip nuslepiant žydų kilmę, 
bet tai daryti jis atsisakė. 

Sovietinei vyriausybei likvi
davus Komercijos banką, jis 
buvo per imtas į sovietų 
Prombankų ' Pramonės bankui 
sistemą, kur jis dirbo to banko 
Kauno skyriuje iki vokiečių 
okupacijos. Vokiečiams atšau
kus Lietuvos laisvojo uos 
to Klaipėdoje statusą, jis buvo 
tuometinis Lietuvos sovietinės 
vyriausybės įtrauktas į sąstatą 
delegacijos, kuri turėjo derėtis 
su vokiečiais Karaliaučiuje dėl 
galutinių laisvo uosto atsiskai
tymų. To jis nenorėjo daryti ir 

jam pasisekė išsisukti iš tų 
pareigų, bet ne be didelių 
sunkumų. Kai prasidėjo birželio 
deportacijos, j is slėpėsi pas 
draugus netoli Kauno, nes buvo 
įsitikinęs, jog, t u r in t galvoje jo 
draugiškus santykius su Lietu
voje a k r e d i t u o t a i s užsienio 
diplomatais, jis bus į t rauktas į 
deportuosimų asmenų sąrašus. 
Prasidėjus sovietų-vokiečių 
karui jis turėjo galimybių pasi
traukti į Rusiją i r nors ir buvo 
geras hitlerinės Vokietijos žino
vas, to daryti jis nesiryžo, dau
giausia dėlto, kad nenorėjo 
apleisti žmonos tėvų, kurie jau 
nebebuvo jauni žmonės. J is su 
šeima pasiliko Kaune. 

Prasidėjus žydų persekio
jimams ir žudynėms, jam vėl 
pasisekė kurį laiką pasislėpti 
pas nežydus draugus Kauno 
apylinkėje ir tokiu būdu jis 
išvengė skerdynių, kurios tuo 
metu vyko Kaune ir miestą 
supančiuose fortuose. Bet il
ga in iu i n e b u v o ga l imybės 
jam ten pasil ikti . Maždaug tuo 
pačiu l a iku K a u n o miesto 
vyriausias rabinas jo paprašė, 
jog įeitų į sąstatą delegacijos — 
tarybos, kuri gestapo paliepimu 
turėjo „ tar t i s" su vokiečiais dėl 
būsimojo geto ir kitais žydų 
reikalais. Gerai suprasdamas 
hit lerinės valdžios siekimus 
žydų atžvilgiu, jis labai to 
nenorėjo daryt i , bet. įtikintas 
kitų žinomų žydų bendruome
nės atstovų, su tuo sutiko, nes 
nematė kitos išeities. Tokiu 
būdu j am buvo lemta keletą 
sykių k a l b ė t i s su gestapo 
viršininku Kaune , kur jam 
pasisekė sušvelninti kai kuriuos 
ypat ingai ž iaur ius vokiečių 
parėdymus žydų atžvilgiu, tuo 
rizikuodamas savo paties gyvy
be. J is pats buvo priverstas 
išsikelti į Vilijampolės getą, 
kurio laikotarpy šiek tiek vėliau 
žuvo jo žmonos tėvai ir kiti 
še imos n a r i a i . J i e buvo 
sušaudyti devintam Forte. 

Vilijampolės gete jis kurį 
la iką vadovavo geto dirb
tuvėms, kurios, nors ir dirbo 
vokiečių okupacinės valdžios ir 
kariuomenės naudai, vis tik 
suteikė galimybės keletui tūks
tančių žydų darbininkų išsisau
goti nuo nacių bent iki galutino 
geto likvidavimo. Jo žmona 
buvo kar tu su juo per visą geto 
laikotarpį. Getą panaikinus, jai 
pavyko išsprukti iš kolonos, 
vedamos į geležinkelio stotį 
deportacijai. J i planavo su
sisiekti su ja i žinoma Kauno 
lietuvių šeima, kuri jos jau 
laukė ir buvo paruošę slėptuves, 
bet ji ten nepasirodė ir dingo be 
žinios, jokių pėdsakų nepalik
dama. Jam pačiam gana stebuk
lingu būdu pasisekė pasilikti 
gyvam, bet 1944 metų liepos 
mėnesį, kai sovietų kariuomenė 
jau buvo paėmusi Vilnių ir bu
vo visai arti Kauno, jis su ki
tais žydų bendruomenės liku
čiais buvo pačiu paskutiniu 
momentu išvežtas į Dachau 
koncentracijos stovyklą netoli 
Muencheno. Čia jis buvo pri
verstas dirbti požeminiam fa
brike kur kariniai lėktuvai 
buvo gaminami. 1945 metų 
balandžio mėnesį, jau visai iš-

Nikalojus Gemelickis 

alkęs, išvargintas ir nusilpęs 
buvo paga l i au i š la i sv in tas 
amerikiečių kariuomenės. Jo 
p a t i e s p a s i s a k y m u , jei 
amerikiečiai būtų atvykę keletą 
dienų vėliau, jau gal nebūtų jo 
radę tarp gyvųjų. 

Vokietijoje po išlaisvinimo jis 
apsigyveno Landsberge, netoli 
Muencheno ir kurį laiką dirbo 
UNRRA bei IRO organizacijose. 
K a r u i pas iba igus j is gavo 
tuometinio sovietinio Lietuvos 
b a n k o valdytojo asmenin į 
pakvietimą grįžti Lietuvon, bet 
t a i daryti jis griežtai atsisakė, 
viešai pabrėždamas, kad sugrįš 
t i k t a i į v is i škai laisvą ir 
nepriklausomą kraštą ir jokiu 
k i tu atveju. Taigi jam jau 
nebuvo lemta dar kartą matyti 
miesto kur gyveno ir dirbo arti 
30 metų. 

Susiformavus Vokietijos fede-
ralinei respublikai jis kurį laiką 
galvojo ten ir pasilikti ir jau 
buvo gavęs vietą viename 
Muencheno banke, bet, pra
s idėjus Korėjos ka ru i , j is 
nusprendė emigruoti į Ameriką, 
kur atvyko 1950 metų rugpjūčio 
mėnesį ir apsigyveno Cle-
velande, Ohio. Čia jis gavo 
darbo Elekctroline Manufactu-
ring Company bendrovėje, kur 
dirbo buhalteriu. 1960 metais 
jis buvo išrinktas tos bendrovės 
vicedirektorium ir iždininku. 
J is ten dirbo iki 1973 metų, kai 
išėjo į pensiją jau būdamas arti 
80 metų amžiaus. 

N. Gemelickis buvo didelio 
orumo bei kilnumo žmogus, la
bai išlavintas ir savo specialy
bės geras žinovas. Jis buvo daug 
keliavęs ir aplankė beveik visus 
Europos kraštus, taipgi 1939 
metų vasarą kurį laiką viešėjo 
Amerikoje ir Palestinoj. Jis 
buvo didelis Lietuvos patriotas 
ir karštai mylėjo savo adoptuo-
tąją tėvynę. Kai Lietuvos vy
riausybės dar turėjo minis
terijas žydų reikalams, jis buvo 
tų ministrų patarėjas. Nors ir ne 
svetimas žydų sionistų sieki
mams, kurių tikslas buvo atgai
vinti žydų valstybę Palestinoje, 
jis laikė, kad visų pirma, Lie
tuvos žydai turėtų būti lojalūs, 
pilnateisiai, visiškai lygūs ir 
visapusiškai integruoti Lietuvos 
piliečiai ir jis tam tikslui pa
šventė daug savo energijos. Jo 
manymu, sionistų planai ir Lie
tuvos pilietybės reikalavimai 
neprieštaravo vienas prieš kitą, 
a tv i rkšč i a i , j ie vieni kitą 
papildė. Kaip jau minėta, jis 
išmoko gerai kalbėti lietuviškai 
ir asmeniškai pažinojo Mykolo 
Sleževičiaus, Augustino Volde
maro, Juozo Tūbelio ir kitus 
vyriausybių narius, su kuriais 

ne re t a i kalbėdavosi tarny
biniais reikalais. Apie 1930 
metus jis atsisakė to turimos 
Lenkijos pilietybės ir .teiKe pra
šymą įsigyti Lietuves pilietybę. 
Tur in t galvoje "tuometinius 
pilietybės įstatymus ir taipgi 
faktą, jog t a rp Lietuvos ir 
Lenkijos tuomet jokiu santykių 
nebuvo . Tai buvo sunku 
pasiekti, bet jis pagaliau gavo 
Lietuvos pilietybę specialiu 
aktu. J is pilietybe labai didžia
vosi ir ją brangino Nors ir tie
siogiai nepriklausė tai or
ganizacijai, jis buvo didelis Žydų 
kar ių dalyvavusių Lietuvos 
nepriklausomybės kovose drau
gijos rėmėjas ir dažnai rašydavo 
jų savaitrašty „Apžvalgoj". Jo 
manymu, ši organizacija buvo 
viena svarbiausių Lietuvos žydų 
gyvenime. Jis irgi buvo vienas 
iš Kauno Žydų gimnazijos dės
tomąja lietuvių kaDbe steigėjas, 
t ikėdamasis tokiu būdu su
daryti geresnes sa'.ygas žydų ir 
lietuvių suartėjimui Tai buvo 
didelė naujenybė žydų auklė
jime Lietuvoje, kur Hgšiol visos 
žydų mokyklos be išimties buvo 
vedamos žydų ar hebrajų kalbo
mis. Dėlto jis susilaukė kai 
kur ių asmenų kritikos, kurie 
j am prikišo, kad jis tokiu būdu 
skatinęs žydų vaikų nutautė
jimą ir asimiliaciją, bet to jis 
visai nepaisė, atsakydamas, kad 
tokia „asimiliacija" būtų itin 
naudinga žydų jaunajai kartai. 
Beje, šioji gimnazija gražiai vys
tėsi ir po laiko virto svarbiu žy
dų auklėjimo centru Kaune. Jis 
irgi padėdavo žydų tautybės ka
riams, kurie atliko karinę prie
volę Kauno įguloj ir turėjo drau
giškus santykius su Lietuvos 
kariuomenės žydų karo kapelio
nu rabinu Shiegu 

Pa t s būdamas iabai tole
rant iškas kitų tautybių atžvil
giu, jis gana giliai pergyveno 
kai kuriuos netolerancijos ir 
neapykantos reiškinius, kurie 
pradėjo reikštis L ie tuvos 
gyvenime, tuo pat laiku steng
damasis išaiškinti ir suprasti tų 
manifestacijų priežastis. Jis la
bai didžiavosi taktu, kad nuo 
Gedimino ir Vytauto Didžiojo 
laikų, kai žydai buvo iškviesti 
Lietuvon ir jiems buvo suteiktos 
pagrindinės teisės, taigi per 
maždaug 600 metų laikotarpį 

tos dvi tautybės sugyveno labai 
taikingai. Jo manymu, kitaip 
neturėtų ir negalėtų būti. J is 
buvo griežtai nusistatęs prieš 
kai kurių asmenų susižavėjimą 
svetimom ideologijomis ir įspė
davo, kad tatai buvo nesu
derinama su žydų tautos tradi
cijom ir galėtų būti žalinga. Per 
visą savo gyvenimą jis buvo 
aršus kovotojas prieš bet kurių 
formų antisemitizmą, kurį laikė 
žmogaus galvojimo nenormalia 
deformacija. 

N. Gemelickis sunkiai per
gyveno Lietuvos nepriklau
somybės netekimą ir iki pat 
mirt ies domėjosi Lietuvos 
reikalais. J is keletą ka r tų 
viešėjo Izraely ir buvo išrinktas 
į takingos Lietuvos Žydų 
sąjungos garbės nariu-rėmėju, 
ypatingai padėdamas Izraelio 
universitetų Lietuvos kilmės 
studentams. Jis taipgi dalyvavo 
Jeruzalės holokausto muziejaus 
iškilmingose apeigose, kurios 
buvo skirtos Lietuvos žydams, 
žuvusiems 1941-944 metų laiko
tarpy. Ta proga buvo paminėti 
tie lietuviai ir kiti Lietuvos 
gyventojai, kurie aktyviai daly
vavo žydų gelbėjime, ir jis 
pasakė trumpą kalbą. 

Be abejo, gražiausia diena jo 
gyvenime buvo toji diena kai 
subombarduoto Muencheno ge
ležinkelio stoty jis susitiko su 
savo sūnumi , kur is buvo 
vokiečių okupacijos metu išsau
gotas ir paslėptas 1942 m. miru
sio rašytojo Kazio Binkio 
žmonos Sofijos Binkienės ir jos 
vedamos organizacijos pastan
gomis. 

Nikalojus Gemelickis mirė 
1981 metų spalio 10 dieną ir 
buvo palaidotas Clevelando 
Lakevievv kapinėse. 

N.I.G. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. sausio mėn. 2 d. 

DEŠIMTOSIOS MIRTIES METINĖS 

A.tA. 
EDVARDAS V. TARAS 

MYLIMAS SŪNAU, 
Tavo jauna širdis nustojo plakusi 
Ir linksmas juokas nutilo amžinai. 
Skaisčios mėlynos akys užsimerkė. 
Tu palikai mus liūdėti čionai. 

DOVANOJO 1,000 PORU 
BATUKU 

Pavardės nepaskelbęs gerada
rys paaukojo 1,000 porų batukų 
ir daug žaislų, kurie Kalėdų 
proga buvo išdalinti Sv. Angelų 
parapijos salėje, 607 E. Oak-
wood Blvd., Chicagoje. Parapijos 
klebonas George Clements 
pasižymėjęs kovoje prieš narko
tikus. 

Mielam Pneteliui 

A.tA. 
PRANUI URBUČIUI 

nelaukta, šėjus, širdingai užjaučiame Tave, Nina, 
judviejų dukrą RŪTĄ su šeima ir KĘSTUČIO šeimą. 

Onutė ir Viktoras Šilėnai 

Mūsų Bn>šiui 

mirus, žm 
LIU šeim 

A.tA. 
PRANUI URBUČIUI 
ną ANTANINĄ, dukrą RŪTĄ ir visą KI 
nuoširdžiai užjaučia 

Korp! Kęstutis 

Mylimai Žmonai, Motinai ir Seseriai 

A.tA. 
APOLONIJAI TIRVIENEI 

mirus, jo- vyrui KAZIMIERUI, seseriai VIKTORIJAI 
KOŽUK ' USKAITEI , sūnui ALGIUI, marčiai LIU
CIJAI, a ūkams ROBERTUI. ANDRĖJAI, VIKTO
RUI ir k t iems giminėms Lietuvoje ir Australijoje 
reiškiam nuoširdžią užuojautą 

Liuda ir Stasys Kybartai 
Aurelija ir Kęstutis Kriaučiūnai 
Aldona ir Algis Ješmantai 
Eugenija ir Juozas Pažerūnai 

Šių metų sausio 5 d. sueina dešimt metų, kai mūsų vie 
nintelis mylimas Sūnus ir Anūkas buvo pašauktas j Amžinąjį 
Poilsį pas Viešpatį. 

Šviesiam jo atminimui už jo sielą bus aukojamos sv. Mi
šios: Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Chicagoje sau 
sio 5 d. 7 vai. ryto, Tėvų Pranciškonu vienuolyno koplyčioje 
Brooklyn, N.Y. sausio 5 d. 7 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Edi savo maldose 

Gilus liūdesys ir ilgesys lieka mūsų širdyse amžinai. 
Tėvai, močiutė ir giminės 

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 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. ChicaRo 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally |)on«ld M.. Jr. 

Algis Čepėnas ir Adolfas Dirgėla prie Balfo pikniko 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o , I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, antradienis, 1990 m. sausio mėn. 2 d. 

x Š i and i en atkarpoje bai
g i a m e s p a u s d i n t i Antano 
Musteikio etnir.v pasakėlę „Di
džiausias visuomenės priešas". 
Rytoj pradėsime spausdinti 
Jono Rūtenio ilgesnį romaną 
..Žaliasis velnias"'. 

x „ D r a u g e " lankėsi Zina 
Dres l iū tė , Hartfordo LB apy
linkės pirmininkė, ir Jonas 
Paliulis iš Vvindsoro, Conn. Abu 
buvo lydimi ,.Draugo'' Aka
deminių Prošvaisčių redaktorės 
Ritos Likanderytės. 

x Emily Levickienė, Lucil-
le Ve Sotienė ir Vito Ve Sotas 
papuošė Kalėdų eglutę „Drau
go" administracijos patalpose 
taip gražiai ir originaliai, kad 
žmonės ateidavo pažiūrėti tik 
eg lu t ė s , ne turėdami jokių 
reikalų „Drauge" Ją lankė spe
cialiai ne tik lietuviai, bet ir 
amerikiečiai. 

x Šv . Kryžiaus l igoninė 
slaugių auklėjimo skyriuj veltui 
t ikrina diabetu — cukrine liga 
sergančius ir nurodo, ko reikia 
laikytis ligos atveju. 

x Agresyvumas ir k i t am 
kenkimas ir jo išvengimas: gyd. 
psichiatro Algirdo Statkevičiaus 
pranešimas Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja kun. J. 
Juozevičius, gail. ses. E. Per-
žinskiene. Gyd. atsako į sveika
tos reikalu klausimus. Ma
tuojamas kraujospūdis. Iš
rašomi lapeliai kraujo tyrimui. 
Spragtukas — kalėdinis baletas 
video filme. Alvudo gėrybėmis 
(kompotas, duona, bulkutės, o-
buoliai, kugelis) pasivaišmimas 
be atlyginimo vietoje ir išsi-
neštinai. Visi laukiami, visiems 
įėjimas laisvas. 

x Keičiame dolerius į rub 
lius aukštu santykiu. Prista
tome } Lietuvą naują automa
šiną „LADA" tik už $3.500. 
Tvarkome palikimus Skam
bin t i 312-434-8618. 

(ak) 

x A. a. Pijus Mičiulis mirė 
gruodžio 29 d. St. Petersburge, 
FL. Buvo įvairių oreani/acijų ir 
institucijų rėmėjas. Liko Flori
doje sesuo Ona Miniatienė ir 
brolis Juozas Lietuvoje. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2644 W. 63 St., Chicago. I L 60629 

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

Te! »708) 3»i < t t 
Valandos pa^a' su-itarima 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 b Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Te l . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

-H'<-tad i v r iki 1 \ a l d 

ADVOKATAS 
Vytenis lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

T e l . (1-312) 778-0800 
Kasdien • - 6 vai vak 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OST1S 

201 F. ORrten Ave.. Ste. 18-2 
HinsdHlo. II. 60621 
Tel. (708' 325-3157 

Valandos pagal sus i tar imą 

Advokatas 
IONAS NAKAS 

5C1- Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel . (6161 983-4130 
Aptarnauta l.'nion Pier. Nevi, But ia lo 
ir Kt pietvakarių Michigano l ietuvius 

x A. a. Domicėlė Vidžiūnie-
nė, % metų amžiaus, mirė gruo
džio 26 d. Kačerginėje Lietuvoje. 
Palaidota Kačerginėje. Gyveno 
pas dukterį Genę Gurskienę 
Lietuvoje dar liko trys dukterys 
ir sūnus su šeimomis.Amerikoje 
yra trys sūnūs — Jonas Kalifor
nijoje, dr. Juozas Arizonoje ir 
Jurgis Chicagoje su šeimomis. 

x Lietuvos P e r s i t v a r k y m o 
sąjūdžio priešrinkiminė konfe
rencija bus Vilniuje šių metų 
vasario 3 d. ir vadinsis „Lie
tuvos kelias". Konferencijoje 
bus paskelbtas Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio kandidatų i 
Lietuvos Aukščiausiąją tarybą 
sąrašas, taip pat bus aptartas 
Sąjūdžio požiūris į Lietuvos atei
tį ir konkretūs žingsniai, atku
riant Lietuvos nepriklausomy
be. 

x Povi las Darg is , SLA val
dybos pirmininkas ir Pitts-
burgho lietuvių radijo valan
dėlės vedėjas ir jo žmona 
sveikina „Draugą" Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, linkėdami 
visiems laimės. 

x Elta, In format ion Bulle-
tin, Nr. 12, išėjo iš spaudos. Tai 
informacija anglų kalba apie lie
tuvių reikalus Lietuvoje ir išei
vijoje. Šiame numeryje rašoma 
daugiausia apie YTiko seimą 
vykusį Baltimorėje ir kitus su 
Pabaltiju susijusius reikalus. 
Finansuoja Tautos Fondas. 

x P r a n a s Š a p a l a s , Lemont, 
111., Dalius Vaškevičius, taip pat 
iš Lemonto, V. Pačkauskas, 
Albany, Ga., Sofia Tekorius, 
Speedway. Ind., A. Antanavi
čius, Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 20 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Ne eilinis k o n c e r t a s , ne 
eiliniai menin inka i ! Solisto 
Vaclovo Daunoro, pianisto Ro
berto Bekionio ir aktoriaus 
Algirdo Grašio koncertas bus 
sausio 7 d. 3:00 vai. p.p. Jauni
mo centre. Bilietus prašoma įsi
gyti J. Vaznelio prekyboje ar 
Lietuvių Fondo raštinėje. Kon
certą rengia Lietuvių Fondas. 

(sk) 

x Lietuvių Fondu i vajaus 
proga aukojo: $1,000 Placidas ir 
Vanda Balynai, $500 kun. dr. 
Viktoras Pavalkis, po $100 
Kaz imie ras Bandzevič ius , 
Viktoras Chainas, Ona Miežie-
lienė, Marytė Sbalins. Čekiai iš
rašyti gruodžio 31 d. ir gauti iki 
sausio 15 d. bus įskaityti į 1989 
m. aukas. Lietuvių Fondas vi
siems dėkoja ir prašo aukas 
s iųs t i - 3001 W. 59th St., Chica
go, IL 60629. 

(sk) 
x Lie tuvos tau t inės muzi

kos ansambl io „Vilnius" kon
certai sausio 13 14 d. Jaunimo 
centre. Numeruoti bilietai gau
nami Pa t r i a parduotuvė je ar
b a paš tu : New Opera Co. 
P.O. Box 438553, Chicago, UI., 
60643. Bilietų kainos 15 ir 10 
dol. 

(sk) 
x L ė k t u v o b i l i e t a i j ū s ų 

ar t imiesiems: Maskva-Chica-
ga Maskva nuo 764 dol. iki 797 
dol . Maskva-Nevv Yorkas -
Maskva nuo 638 dol. iki 670 
dol. Skambin t i G. T. In te rna
tional, (7081-430-7272. 

(sk) 

x Pa t r i a dovaninių p rek ių 
ir e lekt ronikos p a r d u o t u v ė 
Chicagoje, sav A. ir F. Siutai, 
atidarė skyrr , St. P e t e r s b u r g 
Beach, FL, 400—70th Ave. Šio 
skyriaus vedėjai Z. ir E. Rad 
vilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų. Lie
tuvoje pageidaujamų reikmenų 
dideli pasirinkimą Greitai ir 
saugiai siunčiame jūsų dovanas 
j Vilnių k a r g o — oro linija. 
Kviečiame apsilankyti. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Detroito Šv. An tano pa
rapijos bažnyčiai, gruodžio 30 
d. kilus gaisrui, buvo padaryta 
nemaža nuostolių. Klebonas 
kun. Alfonsas Babonas buvo su
žeistas ir paguldytas ligoninėn. 
Parapijos reikalus šiuo metu 
tvarko kun. Kazimieras Simai
t i s , kuris Windsore la iko 
pamaldas tik šeštadieniais, o 
paskui Šv. Antano parapijoje. 
Pamaldoms laikinai naudojama 
parapijos salė. 

— Danutė ir Vytautas Ado
niai buvo išvykę į Indiją, kur 
Danutė Adonienė dalyvavo New 
Delhi tarptautiniame kongrese. 
Prieš ir po kongreso dalyviams, 
kurių buvo daugiau kaip tūks
tantis, buvo organizuojamos 
ekskursijos po įdomesnes Indi
jos vietas. 

— Miami Lietuvių k lubas 
išsirinko gruodžio 12 d. naują 
valdybą: pirmininkė E. Jonu
šienė, vicepirm. A. Lopez, sekr. 
O. Steigvilaitė, ižd. P. Gedvilą, 
iždo sekr. V. Jokšienė, direkto
riai — V. Dubauskas, Z. Rama
nauskas, J. Gruzdąs ir A. Liaug-
minas, kandidatais liko H. Sa
bai, J. Kasiulaitis ir M. Vitkus. 

— Irenos ir Eugenijaus Ma-
nomaičių vedybų 50 metų su
kakties proga gruodžio 13 d. 
juos pagerbė „Dainos" choras ir 
įteikė dovanėlę. Irena Manc-
maitienė yra „Dainos" choro di
r igentė , mokytoja ir 
vargonininkė. 

— St. P e t e r s b u r g o , Fla., 
„Lietuvių žinių" biuletenio re
daktorius A. Karnius. ketverius 
metus redagavęs žmonos pade
damas, iš pareigų atsisakė. Jo 
vieton redaktorium apsiėmė 
būti Stasys Vaškys, kuris yra 
spaudos žmogus. Jis susidarys ir 
savo redakcinę kolegiją. 

i a k ŽVAIGŽDUTĖ 
I ^ B f c B j f H L ^ ' * S ^ Įsteigiąs Lietuvių Mokytojų SąjungoS Ctecaąos skyriam 

Redaguoja J. ?u»čas. Medžiagą siųsti: 3208 W. 65th Place, Chicago. 

x Lituanistikos Tyr imo ir 
Studijų cen t ras ieško tarnau-
tojo-os sekretoriaus-administra-
toriaus pareigoms Jaunimo cen
tre, 20 vai. į savaitę. Geros sąly
gos. Skambinti: 312-434-4545 
a r b a dr . J . R a č k a u s k u i , 
708-4254266. 

(sk) 

x Sol. Vaclovas Daunoras , 
Vi ln iaus operos so l i s tas , 
dainavo La Scala teatre su 
žymiausiomis pasaulio žvaigž
dėmis — L. Pavarotti, P. Glos-
sop, E. Suliotis, M. Rinaldi ir kt. 
Čikagos lietuviai turės progą iš
girsti šį neeilinį solistą Jaunimo 
centre sausio 7 d. 3:00 val.p.p. 
Bilietus patartina įsigyti iš 
anksto Vaznelių prekyboje, tel. 
471-1424 a rba Lietuvių Fondo 
raštinėje, tel. 471-3900. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE. tel. (312) 778-2233. 

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago. 111. 60643. Tel . 
(312) 238-9787. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkėse. Skambinkite 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. (708) 361-5950 ar 
ba (708) 63&6169. 

(sk) 

x G.T. In ternat ional , Inc . 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. Kaune. 
Dar yra likę ribotas vietų skai
čius G.T. Internat ional Kultū
ros Kongreso-Gydytojų su
važiavimo ture gegužės 15 iki 
31 d. 1990 m. Skambink i t e 
(708) 430-7272. 

(sk) 

Gedimino pilis žiemą. 

KALĖDŲ SENELIS 

Krinta sniegas, kaip baltas 
pūkelis. 

Iš šiaurės keliauja Kalėdų 
senelis. 

Jį lydi nykštukai, jį seka 
kiškeliai, 

Prie lango jo laukia vaikučių 
veideliai, 

t 
Vaikai jį pamatė visi pasitiko 
Ir nė vieno vaiko blogo nebeliko. 
Ar turi , seneli, man lėlytę 

gražią? 
Pilką kiškelį tupintį pas ežią? 

Parodyk vaikučiams t u pasakų 
šalį! 

Atriški, senelį, dovanų maišelį. 
Duok man traukinėlį ir bėrą 

žirgelį. 
Teplaukia laivelis per sraunų 

upelį! 

Vaikai! Būkit geri ir protingi! 
Aš dovanas duosiu tik tiems kas 

netingi. 
Kas skaito ir rašo, lietuviškai 

moka, 
Tam mano žaisleliai suktinį net 

šoką! 

Ačiū. seneli, geručiai mes 
būsim! 

Lietuviais užgimę, lietuviais 
nežūsim! 

Alb. Kaš iub i enė 

Olga ir Jonas buvo laisvi ir 
lengviau galėjo atlikti savo su
manymą, nes Katarina mažai 
jais rūpindavosi, kuomet kuni
gaikštienės nebūdavo namie. 

Kūčių dieną juodu buvo visiš
kai vieni ir laisvi. Jie apsirengė 
šiltais kailiniukais, prikrovė 
pilną pintinę drabužių, kuni 
gaikštytės pasiūtų, prisidėjo 
valgių s l ap ta i iš vi r tuves 
paimtų. Namuose nieko nebuvo, 
nes visi buvo išėję į bažnyčią 
i špaž in t i e s . Juodu nunešė 
žemyn pintinę, atidarė duris. 
kad pažiūrėtų, koks yra lauke 
oras. 

Buvo labai šaltas vakaras. 
Sniego giliai. Kelionė buvo 
sunki, nes šaltis nė trupučio 
nemažėjo. Danguje švietė 
mėnulis ir buvo pilna mirgančiu 
žvaigždžių. 

— U-ū! — Olga pasipurtė, kai 
dar netoli nuo durų buvo 
nuėjus. 

— Kas tai? Ar ir vėl pradedi 
bijoti? — tarė jai Jonas. 

(Bus daugiau) 

J Ė Z A U S ŠYPSNYS 

(Kalėdų legenda) 
(Tęsinys) 

— Taip. aš eisiu, mielasis Jo
neli. — tarė mergaitė , ap
sikabindama abiem rankom 
savo broliuko kaklą, — jau rytoj 
pradėsiu siūti drabužius. 

Įėjo auklė Katarina paguldyti 
vaikus. Tėvai to nedarė, nes 
dešimtame amžiuje nebuvo 
tokios mados. Vaikus tada 
auklėjo labai kietai. Jie buvo 
baudžiami už mažiausią nusi
kaltimą. 

Mažoji kunigaikštytė skubiai 
siuvo drabužius neturtingiems 
vaikam, kada ji buvo viena su 
Jonu. To darbo nedirbdavo 
tiktai kada eidavo į tikybos 
pamokas, kada išeidavo su 
a u k l e pas iva ikšč io t i a r b a 
rogutėmis pasivažinėti. 

Besiartinant Kalėdoms, tėvai 
Istrogolov išvažiavo į sostinę 
praleisti šventes. 

KĄ AŠ PATYRIAU 
AŠTUNTAME SKYRIUJE 

Man buvo įdomu pradėti 
moky t i s M a r ą u e t t e Parko 
lituanistinės mokyklos aštun
tajame skyriuje. Man patinka 
dėstymo stilius. Man buvo gana 
lengva, iš kitos pusės — įdomu. 
Aš sužinojau visai naujus isto
rinius įvykius, apie kuriuos mes 
Lietuvoje visai nesimokėme. 
Čia mes kalbame apie mūsų 
tautos žymiausius žmones, 
kurie Lietuvai padarė labai 
daug gero. 

Čia Amerikos lietuvių kalba 
nėra labai taisyklinga, ypač 
galūnėse ir kirčiavime. Ji kai 
kada yra verčiama, iš anglų 
kalbos. Mūsų skyriuje mes 
kalbame taisyklingai. Kadangi 
dar tiktai mokslo metų pradžia. 
aš tikiuosi daug ką išmokti, su
žinoti ir aptart i daug naujų 
įvykių iki mokslo metų pabai
gos. 

Dabar mes mokomės istorijos, 
gramatikos ir po truputį skai
tome labai įdomią knygutę apie 
šeštadieninę mokykla ..Nuo de
vynių iki pirmos". Po kiek laiko 
mes pradėsime Lietuvos geogra
fiją. Aš tikiu, kad man aštun
tajame skyriuje labai patiks. 

S imona Pulikaitė, 
Marųuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė. 

KALĖDŲ ATOSTOGOS 

Aš daug ką dariau per Kalėdas, 
Žaidžiau futbolą, krepšinį, 
beisbolą. Žaidžiau Nintando su 
draugais. Kalėdoms aš gavau 
daug dovanų. Man geriausiai 
patiko traukinys. Naujiems 
Metams mes važiavome pas 
močiutę. Man patiko žiūrėti 
Rožių paradą televizijoje. 

Just inas Wallace, 
5 sk. mok. 

KAIP AŠ PRALEIDAU 
KALĖDAS 

Kūčių dieną aš atsikėliau 
anksti, nes reikėjo daug darbų 
atlikti. Reikėjo stalą padengti, 
i švi r t i kompotą, kisiel ių, 
sumaišy t i mišrainę ir 1.1. 
Septimą valandą susirinko visi 
šeimos nariai ir svečiai. 
Laužėme plotkelę ir pradėjome 
valgyti. Aš pirmiausia valgiau 
mišrainę, nes nemėgstu silkės ir 
žuvies. Kai visi pabaigė valgyti, 
dėde Petras išdalino visiems 
loterijos bilietus. Aš laimėjau 
tik du dolerius, man užteks. 
Vidurnaktį apsirengiau šiltai ir 
mes visi išvažiavome į Bernelių 
Mišias. Lauke buvo labai šalta; 
skubėjome eiti į vidų. Bažny
čioje neišlaikiau iki pamaldų 
pabaigos — užmigau. 

Kalėdų rytą atsikėliau labai 
anksti ir prižadinau visą šeimą. 
Užkūriau židinį, kad būtų šilta. 
Tada visi susėdę ant grindų 
atidarinėjome Kalėdų dovanų 
pakietus. Mes gavome labai 
daug visokių dovanų. Man ge
riausiai patiko rašymo mašinėlė 
ir mėlynas švarkas su rože. 

Vilija Gulbinai tė , 
4 sk. mokinė. 

Abu Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. m-los mokiniai. 

(Mokyklos jubiliejinis leidinys). 

GALVOSŪKIO NR. 46 
ATSAKYMAS 

PIRMASIS DANTUKAS 

Oi. kaip džiaugiasi Vytukas, 
Kad išdygo jam dantukas. 
Šen. mamyte !Šen. ir tėti. 
To dantuko pažiūrėti! 

Tik sesutė nuo broliuko 
Jsižeidus nusisuko: 
Ji daugiau dantukų turi, 
O ; ją mama nežiūri... 

GALVOSŪKIS NR. 66 

K.K. 

GALVOSŪKIO NR. 47 
ATSAKYMAS 

Pagrindine paralelė yra pu
siaujas arba ekvatorius. Nuo 
pusiaujo iki šiaurės ašigalio yra 
90 paralelių. Tiek pat nuo 
pusiaujo iki pietų ašigalio, iš 
viso 180. Vienos paralelės nuo
tolis nuo kitos yra maždaug 69 
mylios. Tiksliau pasakius, prie 
ašigalių yra 69.4 mylios ir 68.7 
prie pusiaujo. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

48 

Žiūrėkite piešinėlį. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Čia matote nupieštą mažą 
kalėdinę žvakę. Išsiliniuokite 
didesniame popieriaus lape 
didesnius langelius ir pagal šį 
piešinį nupieškite didesnę 
žvakę. Nupiešę nuspalvokite. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 67 
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N a m o statybai naudota 
medžiaga yra pažymėta antros 
serijos numeriu. 

' Žiūrėkite piešinį) 

Šį piešinį reikės nuspalvoti. 
Langeliuose sužymėtos raidės, 
kuriomis reikės tuos langelius 
spalvoti. R — raudonai, M — 
mėlynai, L — lelijavai, G — gel
tonai, Ž — žaliai. B — baltai. 
Atlikę šį darbą parašykite, ką 
šis piešinys vaizduoja. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 68 

Vienas berniukas nuėjo į 
krautuvę. Priėjęs prie kasos 
padavė vieną popierinį dolerį ir 
prašė jį pakeisti smulkesniais 
metaliniais pinigais (coins) taip, 
kad iš viso būų 50 vienetų 
(coins). Kokius metalinius pini
gus ir kiek kiekvienos rūšies jis 
gavo? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 69 

Prieš Kalėdas bažnyčioje ir 
spaudoje minimas vardas Gabri
elius. Kas jis toks yra ir ką jis 
reiškia? Pasiskaitę religinės 
literatūros, atsakykite į šį 
klausimą. Kas plačiau 
paaiškins — gaus 10 taškų, kas 
trumpai atsakys, gaus tik 5 taš
kus. 

GALVOSŪKIS NR. 70 

Pasiskaitę literatūros, at
sakykite šiuos klausimus: 1. 
Keli yra metų laikai? 2. Jų 
lietuviški pavadinimai? 3. 
Kuriose žemės vietose jie yra? 
4. Kokio? priežastys yra jų 
sus idarymui? Kiek ka r tų 
metuose ya lygi diena ir lygi 
naktis? (Kuriais mėnesiais ir 
kuriomis dienomis?). Už plates
nį paaiškinimą skiriama 10 
taškų, už trumpus atsakymus — 
tik 5 taškai. 


