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Pasitraukė Lietuvos 
ministerė pirmininkė 

Baltųjų rūmų reakcija 

Lietuvos Respublikos ministerė 
pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
tuoj po atsistatydinimo su visu 
kabinetu, kai įstatymų leidėjai nepri
tarė jos sprendimui padidinti kainas, 
pereinant į laisvą verslo ekonomiją 
Lietuvoje. 

Vilnius. 1991 sausio 8. (LIC) 
— Gauta daugiau žinių ryšium 
su Prunskienės pasitraukimu iš 
ministeres pirmininkės pareigų. 

Pasak Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos informacijos biuro 
pranešimo, Prunskienės atsista
tydinimas buvo priimtas, kai už 
tai pasisakė daugelis deputatų. 

Kazimiera Prunskienė pasa
kė, jog ji pasitraukia su visa 
vyriausybe in corpore dėl to, kad 
įtampa tarp Parlamento ir jos 
vyriausybės, kuri prasidėjo ge
gužės mėnesį, vis didėjo ir pa
galiau pasiekė lūžio tašką. 
Paskutinis priežasties punktas 
buvo ginčas tarp Parlamento ir 
jos vyriausybės dėl maisto 
kainų iškilimo. 

„Mūsų nuomonės skyrėsi kon
cepcijos klausimu. Tai prasidėjo 
pirmą kartą gegužės ir birželio 
mėnesiais, kada buvo formuoja
ma derybų su Sovietų Sąjunga 
politika. Tada mes išvengėme 
krizės, bet šiuo metu atėjo lai
kas šiai krizei", kalbėjo jinai 
Aukščiausiajai tarybai, kaip 
kad praneša Informacijos biuras 
iš Vilniaus. 

Gabi politikė, diplomatė 
Ji yra 47 m. ekonomistė, gerai 

žinoma Vakaruose ?avo puikia 
diplomatine veikla, kurioje ji 
reiškėsi, kai Micnailas Gor
bačiovas vertė Lietuvą atsisaky
ti kovo 11-osios nepriklauso
mybės atstatymo deklaracijos, 
įvesdamas net 74 dienas truku
sią ekonominę blokadą praėjusį 
pavasarį. Pagal paskutinius 
žmonių apklausinėjimus, ji yra 
populiariausia politikė Lietu
voje. 

Nežiūrint to, ji Parlamente 
buvo žeminama, net kartais 
šmeižiama. Jai buvo prikišama, 
kad ji buvo Komunistų partijos 
nare, nors iš jos ir pasitraukė, 
ir dažnai buvo puolama radika
liųjų lietuvių tautininkų, kad 
prisitaikanti, vesdama reikalus 
su Kremliumi. 

Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
prašoma. Kazimiera Prunskie
nė ir jos kabinetas tęs savo 
pareigas, kol bus suformuota 
nauja vyriausybė. 

Nesutar imai 

„The New York Times", pra
nešdamas Lietuvos ministeres 
pirmininkės pasitraukimą ir 
įdėdamas kelias nuotraukas iš 
dabartinių įvykių Lietuvoje, 
rašo, jog ji atsisakė dėl nesu

tarimo su Parlamentu ekonomi
niais ir politiniais klausimais. 
Prunskienės atsistatydinimas 
neprisidedąs prie pastovios 
situacijos Pabaltijo regione. Jos 
rezignacija esąs kulminacinis 
nesutarimų įvykis tarp jos ka
bineto iš vienos pusės ir Lie
tuvos prez idento Vytau to 
Landsbergio ir jo vadovaujamo 
parlamento iš kitos pusės, kaip 
laikytis su Maskva ir kaip 
atstatyti ekonomiją, pasakė 
telefoniniame pasikalbėjime 
vienas aukštas pareigūnas šio 
dienraščio korespondentui iš 
Maskvos. 

Oficialūs vyriausybių nariai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
bijo, kad šį nesutarimą Maskva 
gali išnaudoti savo naudai ir 
toliau slopinti Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybę. Lietuvoje nuo 
šio penktadienio bus pradėti 
gaudyti jauni vyrai į okupacinę 
kariuomenę, kaip buvo Sovietų 
pareigūnų pranešta. Latvijoje ir 
Estijoje tas pats bus daroma pir
madienį. 

Sovietai p rovokuo ja 
paba l t i eč ius 

Baltieji rūmai vakar apkal
tino Sovietų sprendimą įvesti 
naujus parašiutininkų dalinius 
į Pabaltijo valstybes, pavadin
dami tą Sovietu „žygį" provo
kuojančiu ir priešišku veiksmu" 
ir ragino Maskvą „sulaikyti 
bauginimo akciją". Sis būdas 
paskutiniu metu buvo naudo
jamas Lietuvoje, kai Vilniaus 
gatvėmis maurojo tankai ir 
šarvuočia i . P a n a š i a i buvo 
daroma ir kai Lietuva kovo 
mėnesį paskelbė atstatanti savo 
nepr ik l ausomybę . V a k a r ų 
diplomatai mano, kad tai esąs 
noras parodyti dar savo galią, 
kad išgąsdintų jaunuolius tuose 
kraštuose ir kad jie pradėtų 
registruotis į karinę tarnybą. 

Užsienio žinių agentūros mini 
ir Lietuvos žmonių demonstraci
jas prie parlamento rūmų pro
testuojant prieš kainų pakėlimą 
ir jedinstvininkų pasisakymą 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę. O dėl nuomonių skirtu
mo, tai oficialus Lietuvos pa
reigūnas pasakęs jog: „Pruns
kienė yra labiau pragmatiška, 
o Landsbergis daugiau idealis
tas. Jie viešai laikėsi gerai, bet 
tas kainų pakėlimas buvo tikrai 
smūgis į nugarą ir ji ir jos kabi
netas jautė, kad tai jau yra 
gana". 

Labdara Lietuvoje 
Vilnius. — Lietuvos gailes

tingumo ir sveikatos fondo val
dybos pirmininkė Janina Pace-
vičienė rašo, jog Lietuvos gai
lestingumo ir sveikatos fondas 
nuo spalio 29-osios iki lapkričio 
6-osios Vilniuje iš gyventojų 
r inko d rabuž ius , ava lynę , 
patalynę ir nemokamai dalijo 
juos sunkiai gyvenant iems 
žmonėms. 

Lietuvos gailestingumo ir 
sveikatos fondo „Labdaros" 
įmonė Vilniuje, Pševalskio 11 
(kieme )įrengė patalpas, kuriose 
nuo lapkričio 20-osios trečia
dieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 11 iki 19 
valandos, o šeštadieniais — nuo 
10-tos iki 14-tos priimami ir 
dali jami s u r i n k t i da ik t a i . 
Kviečia Lietuvos gyventojus, 
darbo kolektyvus labdarai — 
padėti paramos reikalingiems 
žmonėms. 

Jedinstvininkų žmonės demonstruoja prieš Liet .ivos nepriklausomybe ir prieš kainų padidinimą 
prie Lietuvos parlamento rūmų. Dalis buvo įsiveržę į parlamentą, kuriuos vandens švirkštais 
išvaikė lietuvių sargybiniai. Čia matome daugelyje pasaulio kraštų paskleistą žinių agentūrų 
nuotrauką iš Vilniaus tuo metu. 

Smerkiamas parašiutininkų 
įvedimas 

Amerika priekaištauja Gorbačiovui 
M a s k v a . — „Washington dama,kaip kad carydavo Stali-

Pos t " ko responden tas D. nas ir naciai karo metu. 
Reminik iš Maskvos biuro, 
p r a n e š d a m a s plačiai ap ie 
Prunskienės atsistatydinimą, 
tarp kitko pamini, jog Lietuvoje 
dauge l i s apga i les tau ja jos 
sprendimą, kuris įvykęs tik po 
kelių valandų, kai ji susitiko su 
prezidentu M. Gorbačiovu. Tas 
susitikimas nebuvęs malonus, 
nes Gorbačiovas nieko jai gero 
nepasakęs. 

Lietuvos parlamentas pasmer
kė Gorbačiovo įsakymą, pa
r e i k š d a m a s , kad „ ta i y r a 
Sovietų naujas kriminalinis 
nusikaltimas ir tai pažeidžia ne 
tik suverenios Lietuvos Respub
likos, bet ir t a r p t a u t i n i u s 
įstatymus ir taip pat Sovietų 
įstatymus, kurie reikalauja, kad 
naujokų ėmimo atvejai būtų 
sprendžiami civiliniame teis
me". Sovietų Sąjunga vartoja 
prievartos metodą, juos gaudy-

Gal jau baigiasi 
draugystė 

Maskva . — Užsienio kores
pondentai praneša, jog vis 
labiau didėja Amerikos prie
kaištai Maskvai. Kai Gorba
čiovo autoritetas mažėja, tai jis 
savo kon t ro lę nor i t u r ė t i 
respublikose, įvesdamas į jas 
savo karinius, specialiai jau 
pa ruoš tus , da l in ius . Š i s 
nutarimas pradėtas vykdyti šią 
savaitę, lygiai mėnesiui praėjus 
po to, kai jam buvo suteikta 
Nobelio Taikos premija, rašo AP 
žinių agentūra. Jis laimėjo visus 
griežtosios linijos komunistus ir 
aukštuosius karininkus, kurie 
nustojo jį kaltinę ,.sąjungos 
išparceliavimui". 

Prie šaltesnių santykių su 
JAV prisidėjo ir tas faktas, kai 
buvo sužinota, jog Kremlius 
pasiuntė slaptą laišką Irako 
prez. Husseinui, dėl jo turinio iš 
anksto nepainformavęs Baltųjų 
rūmų. kaip kad buvo sutarta 
Helsinkio viršūnių konferenci
joje. K i t a s a tvej is įvyko 
praėjusią savaitę, kai Persų 
įlankoje esą užsienio laivai 
sulaikė Sovietų laivą su gink
lais Jordanui, kurie buvo skir
ti Irakui. 

Smerk ia Gorbačiovą 
„Chicago Tribūne" kores

pondentas V. Schodolski, taip 
pat iš Maskvos, pažymi, jog 
Amerika, po kelių mėnesių ragi
nimo susitarti Gorbačiovui su 
Pabaltijo respublikomis, pa
smerkė jį už pasiuntimą naujų 
dalinių. „Šis veiksmas parodo 
rimtą žingsnį, kuris didina 
įtampa su Sovietų Sąjunga ir 
kenkia taikiai evoliucijai tarp 
žmonių Sovietų Sąjungoje", 
pasakė Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius Marlin Fitzwater. 

Bet Gorbačiovas pasakė, kad 
jis nenorįs būti diktatoriumi. 
Daliniai yra pasiųsti ne tik į 
Pabaltijo, bet ir į Armėnijos, 
Gruzijos, Moldavijos ir į 
vakarinę Ukrainos dalį. 

N T ^ E S T O N I A 
, \ - X L A T V I A 

M.les 50C 

• Moscow 

SOVIET 
UNION 

Caspur i 
Sea 

AZERBAlJAH^, 

TURKE* - - - - N " v ! < 
A~MI£M!A-

Nekels k a i n ų 
J i s taip pat pranešė, jog 

Prunskiene ir jos kabinetas 
pasisakė už <ainų padidinimą, 
ir vyriausybės pasitraukimas 
įvyko po to. kai Lietuvos par
lamentas : abalsavo nekelti 
kainų. Užsienio korespondentai 
mano. kari su jos pasitraukimu 

bus užimta griežtesnė linija su 
Maskva. ..Su Prunkienės pasi
traukimu mes žengiame į di
desnį tautiškumą", pasakęs 
Algimantas Čekuolis. 

Tačiau Gorbačiovas šią savai
tę susilauKe ir laimėjimo. J is 
pasirašė PK nominį susitarimą 
su Rusijon prez. Jelcinu dėl 
1991 m. "ludžeto, suradęs 
bendrą k> mpTomisą. Pagal šį 
susitarimą Rusija duos Maskvai 
80 bilijonu; rublių arba 115 bil. 
dolerių Ta. *ra 53<£ Kremliaus 
prašytos sumoa. Jelcinas anks
čiau sake duosiąs tik 25<£. 
Kremlių:- priklauso tik nuo 
rp<5nnhlit- -intaciin 

Nukeliama viršūnių 
konferencija ? 

Keliamas Pabaltijo laisvės reikalas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— M i n i s t e r ė p i rmin inkė 
Kazimiera Prunskienė, kaip 
pranešė „Tasso" žinių agentūra, 
praėjusį pirmadienį buvo pa
sakiusi , kad ji gali pasitraukti 
iš pareigų dėl labai kylančių 
kainų už maisto produktus. Tai 
kai kurių deputatų buvo priim
ta su pasitenkinimu, nes „ne
bebūsią vyriausybės susikir
timo su parlamentu". 

— Maskvoje pirmą kartą nuo 
1917 metų buvo švenčiamos Ka
lėdų šventės sausio 7 d. Rusų 
Ortodoksų Bažnyčia švenčia šią 
šventę darbar. nes laikosi senojo 
kalendoriaus, nepripažindama 
įvesto 1582 metais popiežiaus 
Gregorijaus Xm. Ši šventė buvo 
švenčiama dar Moldavijoje ir 
Ukrainoje. 

— „Tasso" žinių agentūra 
savo anglų kalbos laidoje pa
skelbė Lietuvos prezidento 
Landsbergio kreipimąsi į žmo
nes, kad atvyktų prie parla
mento rūmų ir apgintų juos, jei 
tam būtų reikalas. Jo kalba 
buvo pasakyta 10 minučių prieš 
pradedant parlamento sesiją. 

— Londone Valstybės depar
tamento sekretorius tarėsi su 
Britanijos užsienio reikalų sek
retoriumi Douglas Hurd, NATO 
generaliniu sekretoriumi Man-
fred Woerner, Ispanijos užsienio 
reikalų ministeriu Francisco 
Ordonez ir Liuksemburgo užsie
nio reikalų ministeriu Jacąues 
Poos, kuris šiuo metu pirminin
kauja Europos 12 valstybių 
Bendruomenei. Bakeris bandė 
dar kartą pasitarti su jais prieš 
pradedant pasitarimą su Irako 
užsienio reikalų ministeriu 
Tarą Asiz Genevoje. 

— Washingtone Gynybos de
partamentas išleido taisykles 
žurnalistams karo atvejui su 
Iraku, jog prieš perduodant 
žinias savo laikraščiams ar 
televizijai, karo žurnal is tų 
paruoštos žinios bus patikrintos 
ir t ik po to tebus galima jas 
skelbti visuomenei. 

— E u r o p o s ir Azijos diplo
matai, kurie buvo apklausinėti 
žymiųjų žurnalistų, pasakė 
vienbalsiai, jog Irako prez. Hus-
seinas yra vienintelis žmogus, 
ku r i s tegali t a r t i žodį dėl 
Kuwaito, kad būtų išvengta 
karo. 

NVasningtonas. — Baltieji rū
mai įsakė Valstybės departa
mentui surasti būdą, kad būtų 
nukelti viršūnių pasitarimai 
Maskvoje, kurie buvo numatyti 
vasario mėnesio viduryje, nes 
prez. Bushas nenori būti Sovie
tų Sąjungoje, jei tuo metu vyktų 
Amerikos ir jos sąjungininkų 
karas su Iraku Persų įlankoje, 
sako oficialūs valdžios parei
gūnai. 

Nežiūrint to, kad jis palaiko 
prez., Gorbačiovą, Bushas esąs 
susirūpinęs galimu pasiprie
šinimu Sovietų Sąjungoje ir 
nenorįs taip pat būti ten, kai 
Sovietų vidaus politinė situacija 
blogėja, rašo AP agentūra. Nors 
galutinio sprendimo nepadary
ta, bet Washingtonas esąs nepa
tenkintas per daug lėtu nusi
ginklavimo derybų procesu. Ma
noma, kad tuo metu dar nebus 
sutartis paruošta prezidentų 
pasirašymui, o tai buvo numa
tyta, kad ta i bus pagrindinis 
viršūnių susitikimo punktas. 
Tačiau svarbiausias dalykas 
esąs Persų įlankos krizė, dėl ko 
prez. Bushas galįs susilaikyti 
nuo kelionės į Maskvą. Bet ir 
pačioje vyriausybėje esą dėl tos 
kelionės įvairių aiškinimų ir 
nuomonių skirtumų. 

Maskvoje Gorbačiovo spaudos 
sekretorius Sergėjus Gri gorė
ję vas pasakė, jog Sovietų vy
riausybė neturinti tuo klausimu 
jokio pranešimo iš Washingtono. 
Viršūnių susitikime turėtų būti 
pasirašyta tolimųjų distancijų 
branduolinių ginklų sumažini
mo sutartis. Jei ta sutartis bus 
iki to laiko paruošta, tai sovietai 
būtinai nori. kad ji būtų pasi
rašyta Maskvoje. 

Amerikos ambasadorius Jack 
Matlock susitiko su užsienio 
reikalų ministeriu E. Ševard
nadze ir diskutavo ginklų 
kontrolės sutartį, šalia kitų 
dalykų, pasakoja oficialūs 
administracijos pareigūnai. 
Ševardnadze, kuris praėjusį mė
nesį atsisakė iš užsienio mi-
nisterio pareigų, yra laikinai 
pasilikęs pareigose pereinama
jame laikotarpyje. Bet Baltųjų 
rūmų spaudos sekretorius Mar
lin Fitzwater pranešė, jog Ame
rika dar tebeplanuoja turėti vir-

Duos žemes 
ūkininkams 

Maskva. AP žinių agentūra 
pranešė, jog Sovietų prez. M. 
Gorbačiovas įsakė išdalinti 
blogai tvarkomą žemę priva
tiems ūkininkams, kad padidin
tų maisto produktų gamybą. 
Pradedant su šiuo pavasariu, 
turėtų būti išdalinta daugiau 
kaip 19,000 kvadratinių mylių 
valstybines žemės tiems, kurie 
norėtų ją apdirbti, pranešė 
,.Tasso" žinių agentūra. Toks 
žemės plotas užimtų maždaug 
tokią sritį kaip yra Vermonto ir 
Massachusetts valstijos. Tai 
naujas Gorbačiovo dekretas, kai 
tą galią jam suteikė Sovietų 
deputatai. Šią žiemą Sovietų Są
jungoje yra įvestos maisto kor
telės. 

šūnių konferenciją Maskvoje va
sario mėnesį, nors visada yra 
galimybė, kad ši kelionė bū
sianti vėliau. 

Ambasado r i aus k l aus imas 
Iš vyriausybės šaltinių pa

reigūnai, kurie nenori, kad jų 
pavardės būtų minimos spaudo
je, diskutuoja prezidento ke
lionės atidėjimą. Vyresnieji ad
ministracijos pareigūnai svars
to, jog Sovietų Sąjungos nusisu
kimas nuo laisvėjimo idėjų gali 
privesti prie sovietų-amerikie-
čių santykių pablogėjimo. Bal
tieji rūmai vakar išreiškė didelį 
rūpestį pranešimais iš Sovietų 
Sąjungos, kad siunčiami specia
lūs elitiniai daliniai į Pabaltijo 
respublikas ir į kitas respubli
kas. Fitzvvater pasakė, jog am
basadorius Matlock tą klausimą 
iškėlė Ševardnadzei. „Ambasa
dorius nurodė jam. kad Pabalti
jo valstybių vadai vadovaujasi 
orumu ir drausme", pasakojo 
žurnalistams Baltųjų rūmų 
spaudos sekretorius Fitzvvater. 
„Jis priminė Amerikos politiką 
už taikingas derybas su Pabalti
jo kraštais. Amerika palaiko Pa
baltijo žmonių aspiracijas kon
troliuoti ir apspręsti savo li
kimą". 

P a ž a d a i nevykdomi 
Dar tik praėjusią savaitę 

Baltieji rūmai gavę Kremliaus 
užtikrinimą, kad bus baigti pro
vokacijas kelią kariuomenės 
veiksmai Pabaltijyje. Tačiau 
Sovietų parašiutininkai Latvi
joje, Lietuvoje, Estijoje, Ukrai
noje, Gruzijoje, Armėnijoje ir 
Moldavijoje užėmė tokias pozici
jas, kurios veda tų kraštų gyven
tojus prie aktyvaus pasiprieši
nimo, nežiūrint kad tos respub
likos yra paskelbusios savo su
verenitetą. Latvijos vyriausybė 
paskelbė, jog Maskva nustatė 
sekmadienį paskutine diena, 
kai turi būti įteikti naujokų 
sąrašai, kurie atsisakė tarnauti 
Sovietų tarnyboje. Tada būsią 
pradėta naudoti jėga bei prie
varta. 

Ir p r i e š t a rav ima i 

Spauda iškelia prieštaravi
mus aukštojoje sovietų karinėje 
vadovybėje, kai Latvijos prezi
dentui A. Gorbunovui penkta
dienį generalinio štabo virši
ninkas gen. M. Moisejevas 
pasakė, jog nebus papildomų 
dalinių siunčiama į Pabaltijo 
kraštus, tačiau Gynybos minis-
teris maršalas D. Jazovas įsakė 
parašiutininkams išsikelti Pa
baltijo valstybėse su teise net 
šaudyti. Maskvoje senieji kari
ninkai po paskutinio Liaudies 
deputato kongreso džiūgauja 
savo laimėjimu, nes būsianti 
atstatyta tvarka, pastovumas ir 
kariuomenės prestižas. 

— Washingotne buvo pra
nešta, jog Tarptautinis pinigų 
fondas suteikė Čekoslovakijai 
1.8 bi! dol. paskolą. Ta i 
didžiausia paskola, kuri bet 
kada buvo suteikta naujai de
mokratinei valstybei išbuvusio 
komun stinio bloko. 

KALENDORIUS 

Sausio 10 d.: Agatonas, Gin-
vilas, Ginvilė. Ragailė. Vil
helmas. 

Sausio 11 d.: Palemonas. 
Audrius. Cezarija. Ernestas, 
Gidą. Lingailė, Vilnė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:38. 
Temperatūra dieną 34 L, 

naktį 26 1. 
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KONGRESMANAS 
RICHARD J . DURBIN -

LIETUVOS VYTIS 

L i e t u v i ų k i l m ė s kon-
gresmanas Durbin kar tu su 
žmona Loreta įstojo į Lietuvos 
Vyčių organizaciją. Jo motina 
gimė Lietuvoje. Jurbarke . Jis 
praėjusį pavasarį aplankė tą 
mies tą oficialaus JAV-bių 
kongreso komisijos vizito metu. 
kuriame buvo diskutuoti valsty
biniai reikalai , liečiantys JAV 
bei Lietuvos santykiavimą. 

Lietuvos Vyčių 5-tos kuopos Chicago-
je na rys JAV kongresmanas Richard 
J . Durbin . 

Po Michailo Gorbačiovo vizi
to pas prezidentą Bush ir po jų 
sutar imo JAV-bių technologija 
bei kviečiais dalintis su ko
munist ine Rusija, kongresma
nas Durbin su keliais kitais 
a ts tovais pravedė įstatymą, 
kur iame aiškiai pareikšta, jog 
jokia technikinė pagalba negali 
būti s iunčiama Rusijai, kol ne
įvyks dialogas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos. Šiame 
į s t a t y m e į v e l t a s L ie tuvos 
laisvės klausimo diskutavimas 
bei sovietinių žydų emigracijos 
į k i tus kraš tus reikalas. 

Nuo apsilankymo Lietuvoje 
kongr. Durbin rodo daug dides
nį dėmesį Lietuvos gerovei. 
Džiaugiamės, kad ir kiti sena
toriai yra pareiškę savo paramą 
Lietuvos valstybei. 

Sveikiname naująjį Vytį. 
Chicagos 5-tos kuopos narį. 
kongresmaną Durbin. Viliamės, 
kad jo puiki tarnyba kongrese 
ir jo pajėgumas išsireikšti bus 
tik pradžia iškilios politinės 
karjeros. 

1989-1990-TŲJŲ METU 
LIETUVOS VYČIU VEIKLA 

Praėjusių metų Lietuvos 
Vyčių veikla pasižymėjo išskir
tiniu kuopų bei apygardų pasi
šven t imu Lietuvos laisvės 
reikalui. Didelis skaičius narių 
bombardavo Washingtone dir
bančius valdžios pareigūnus 
laiškais, telegramomis bei tele
foniniais skambinimais. Tūks
tančiai narių pasirašė peticijas. 
Daug dalyvavo demonstracijose. 
Dalyvavome Mišiose, pamal
dose Lietuvai nepriklausomybės 
melsdami. Negalvojame pasi
duoti. Ir toliau Washingtoną bei 
spaudą informuosime apie 
įvykius Lietuvoje. Viliamės 
įgyvendinti Dievo suteiktą teisę 
į nepriklausomybę. 

Kaipo lietuviška katalikų or
ganizacija, mūsų pareiga yra 
melstis už Lietuvą. Turime ir 
toliau remti Romoje esančią 
lietuvių kolegiją. Tuo būdu pa-
remsime ir Lietuvos bažnyčią. 

Pamirškime praeities nesu
tarimus ir dirbkime Lietuvos 
dėlei. Šiais Lietuvos nepri
klausomybės kovos metais 
ieškokime vis naujų būdų pa
gelbėti Tėvynei. 

Dėkojame praėjusių veiklos 
metų Centro valdybai už 
sąžiningą pareigų atlikimą. 

Lietuvos Vyčių 36-tos kuopos Chicagoje pirmininkai. Iš k. — sėdi Scottie Žukas , Marija Kinčiu-
vienė, Evelina Oželis, Sabina Henson. Stovi — Vincas Semaška, Vladas Tenclingeris. Pranas 
Švelnis ir Vyto Geštautas. N u o t r V y t o G e š t a u t o 

REIKALINGA TALKA 

Pirmas vaistų konteineris iš 
De t ro i to b u v o i š s i ų s t a s į 
Lietuvą gruodžio 3 dieną per 
C a r i t a s a t s tovą Brooklyne. 
Vaistų siuntimui antrojo kon
teinerio pakrovimas bus pradė
tas šeštadienį, sausio 12 d., 9 
vai. ryto. VVorld Medical Relief 
pas t a t e . 11745 Rosa Parks 
Blvd.. Detroi te . Visuomenė 
kviečiama į talką. Talką orga
nizuoja Lietuvos Vyčiai. 

SVEIKINAME 

Aldona Šileikienė ir Kazys 
Vi lkauskas praėjusį mėnesį 
Windsore, Kanadoje, sukūrė 
naują šeimos židinį. Visi jiems 
linki laimingo vedybinio gyve
nimo. 

KONCERTUOS 
„STUMBRAS" 

LB Detroito apylinkės val
dyba sekmadieni, sausio 20 
diena, vidurdienį rengia kon
certą, kurį atliks iš Lietuvos 
a t v y k ę s m e n i n i s v i e n e t a s 
„Stumbras" . Visi kviečiami. 

A.A. S. ČEČKUS 

Sausio 2 dieną Annapolio 
ligoninėje mirė a.a. Povilas S. 
ČeČkus-Čečkauskas, sulaukęs 

78 m. amžiaus. Velionis, po 
gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, buvo 
palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse. 

Velionis buvo kilę> iš Stakių. 
Šimkaičių valsč.. Raseinių 
apskr. Mokėsi Kauno Aukšto
joje technikos mokykloje ir 
Vytauto Didž. universiteto 
technikos fakultete. Lietuvoje 
buvo aktyvus ateitininkas. 
Dalyvavo Lietuvos rezistencijos 
judėjime. Išeivijoje priklausė ir 
talkino Tautos fondui. Balfui. 
daug valandų ir energijos skyrė 
kuriant Dainavos jaunimo sto
vyklą. Rėmė patriotines organi
zacijas ir sekė Lietuvos gyveni
mą. Giliam nuliūdime liko žmo
na Birutė J. Šaulytė-Cečkienė ir 
iš didelės šeimos Lietuvoje liko 
vienintelė gyva sesuo Ona Juš
kienė. Daug giminių JAV ir Lie
tuvoje. Atsisveikinimą ir laido
tuves tvarkė laidotuvių direk
torė Yolanda M. Zaparackienė. 

PASITRAUKĖ PENSIJON 

Fordo automobilių bendrovės 
inžinieriai Juozas Orentas ir 
Andrius Butkūnas nuo sausio 
mėnesio 1 dienos išėjo i pensiją 

Juozas Orentas buvo motorų 
projektavimo skyriaus vadovas, 
o Andrius Butkūnas kompiute
rių skyriaus vi -^įninkąs. 

lm 

Sveikiname naująją Spring Hill, 
FL, 154-tą Vyčių kuopą. Sten
kimės kooptuoti naujus narius 
ir susigrąžinti a tkr i tus ius . 
Gyvenkime ,,Dievui ir Tė
vynei". 

Dvasios vadas kun. Juozas 
Anderlonis kiekvieną mėnesį 
atnašavo Šv. Mišias mirusiųjų 
Vyčių intencija. Jis taip pat pa
rašė eilę laiškų JAV prezidentui 
bei Kongresui . J i s ragino 
parapiečius kontaktuoti Wa-
shingtone valdžios pareigūnus 
Lietuvos krizės reikalu. Be 
pareigų parapijoje ir Lietuvos 
Vyčių organizacijoje, kun. An
derlonis yra Philadelphijoje, PA, 
veikiančio Amerikos Lietuvių 
Komunikacijos centro finansų 
komiteto narys; šis komitetas 
teikia informaciją ir paramą 
Lietuvos respublikos laisvės 
siekimo procese. Eilė jo laiškų 
laikraščių redaktoriams buvo 
atspausdinti. 

Centro valdybos pirmininkė 
Ona Klizas Wargo taip pat iš
siuntė daug laiškų bei tele
gramų prezidentui Bushui, JAV 
Kongresui ir Valstybės sekreto
riui James Baker Lietuvos lais
vės reikalu. Dalyvavo dvejose 
demonstracijose Washington, 
DC, ir suorganizavo maldos 
dieną Lietuvos intencija. Pa
kviesta Council for Inter-Ameri-
can Security, kuri veikia Wa-
shington, DC, ji suorganizavo 
30-ties sekundžių reklamą tele
vizijos laidose Gorbačiovo/Busho 
susitikimo metu. Tos reklamos 
įgyvendinimo išlaidas padengė 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Latviu Bendruomenė. Lietuvos 
Vyčiai taip pat prisidėjo prie šių 
išlaidų. 

Vyčių Centro valdyboje parei
gas eina trys vicepirmininkės: 
pirmoji — Pranė Petkuvienė. 
antroji — Marija Kinčiuvienė. 
trečioji — Sabina Henson. Vice-
pirm. Petkuvienė, be laiškų 
rašymo, kartu su organizacijos 
pa t ikė t in ia is peržiūrėjo ir 
pasiūlė pakeitimus Lietuvos 
Vyčių statute. M. Kinčiuvienė 
pasirūpino brošiūrėlės „Join the 
Knights of Lithuania" atspaus
dinimu ..Vyčio" vyriausiai 
redaktorei Mary Kober pade
dant, įkurta nauja 154-ta kuopa 
Spring Hill, FL. S. Henson 
rūpinosi jaunųjų Vyčių 
reikalais. Sausio mėnesį įsi
steigė nauja jaunučių kuopelė 
Brigeport. CT. Ji redaguoja „Ju-
nior Jewels" laikraštėlį, kuris 
siunčiamas kiekvienai jaunučių 
kuopelei. 

Sekretorių pareigas Centro 
valdyboje atlieka Marija Juzė-
naitė — protokolų, o Ona 
Cheplick — finansų. Peržiūrėjus 
jų protokolus, aiškėja, jog 
Lietuvos Vyčių organizacija turi 
arti 5,000 narių. 

Pranas Peterson sąžiningai 
atliko iždininko pareigas. Pati 
ketiniai Al Zakarka ir Edvardas 
Barkovvski peržiūrėjo iždininko 
knygas ir rado jas tvarkingai ve
damas. Saulius Kuprys išpildė 

Lietuvos Vyčių mokesčių anke
tas ir parūpino Šv. Kazimiero 
gildijai nuo mokesčių nusi-
rašymo statusą. 

„Vyt į" , Lietuvos Vyčių 
žurnalą, redaguoja Marija 
Kober. 

Kultūrinio komiteto pirmi
ninkė yra Regina Kot. Garbės 
narių reikalų komiteto pirm. 
Stasys Vaitkus praneša, jog 
naujai pakeltas yra mons. 
Juozas Prunskis. Mirė garbės 
nariai J. Daužvardienė ir Anta
nas Mažeika. Garbės narių yra 
90; iš jų 34 gyvi. 56 mirę. Jų 
tarpe yra 3 vyskupai, 4 kunigai, 
15 vyrų ir 12 moterų. 

Lietuviškų reikalų komiteto 
pirm. Mykolas Yuknis buvo 
paskirtas tarnauti Pietų Afriko
je Catholic Relief Services or
ganizacijos darbe, tad jo parei
gas Lietuvos Vyčių organiza
cijoje perėmė.Albertas Klizas. 
Apolonija Žiauš ienė dirbo 
lietuvių kalbos koordinatore. 
Viešųjų reikalų kom. pirmi
ninkė buvo Dalia Bulvičiūtė, o 
ritualų komiteto pirm. — Sofija 
Žukas. Įvairių komitetų pirmi
ninkai buvo: lietuvių katalikų 
fondo — Florencija Zaleskas, 
stipendijų — William Piacen-
tini, ir archyvų — Lionginas 
Švelnis. 

Apygardų pirmininkai buvo: 
„Gintaro" apyg. — Jonas 
Mickūnas, Vidurio Amerikos — 
Algirdas Brazis, Vidurio Atlan
to — Jonas Adomėnas, Vidurio 
Centro — Jonas Baltrus ir Nau
josios Anglijos — Al Akule. 

Šv. Kazimiero kolegijos Romo
je reikalų komiteto pirm. Ro
bertas Boris puikiai atlieka 
pareigas; Lietuvos Vyčių fondo 
pirmininkė Loreta Stukienė 
įvairiai reiškiasi savo darbe. 

Ona Klizas Wargo 

VAISTŲ IR MEDICINOS 
PRIEMONIŲ SIUNTIMAS 

LIETUVAI 

Medicinos srityje dirbantys 
asmenys, aplankę Lietuvą, 
lieka sukrėsti vaistų, medi
cininių reikmenų bei įrankių 
trūkumo. Lietuva technolo
giškai nuo JAV atsilikusi 50-tį 
metų. Medicininių priemonių 
tiekimo reikalas Lietuvai yra 
būtinas. 

Paskutiniu metu labai padi
dėjo plaučių bei krūties vėžio, o 
ypač vaikų leukemijos susir
gimai. Šiais metais buvo užre
gistruoti 600 tokių vėžių inci
dentai, galimai Chernobilio jė
gainės sprogimo išdava. Chemo
terapija retai tevykdoma; tik 
tie, kurie turi gimines JAV-bėse 
ir iš jų gauna vaistų siuntas, 
gali tokia terapija pasinaudoti. 
Daugelis miršta nuo plaučių 
uždegimo, nes tai infekcijai su
stabdyti nėra vaistų. Nėra nei 
Tylenol nei aspirino. 

77-tojo Lietuvos Vyčių Visuo
tinio suvažiavimo metu Pitt-
sburge, PA, humanitarinės šal 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

pos būt inumas išryškėjo ir 
Vyčiai t a m užsiangažavo. 
Detroite, MI, gyvenantis Ro
bertas Boris tuo reikalu kreipėsi 
į World Medical Relief organi
zaciją. Ši filantropinė organiza
cija siunčia milžiniškus kiekius 
vaistų bei medicininių prie
monių misijoms bei neturtin
giems k r a š t a m s v isame 
pasaulyje. Tačiau siuntimo bei 
supakavimo išlaidos turi būti 
padengtos. Šios išlaidos yra apie 
10,000 dol. už kiekvieną siuntą. 
K r a š t a s , į kurį va i s ta i 
s i unč i ami , gali p a t e i k t i 
prašymus. Vienos siuntos vais
tų vertė yra arti pusės milijono 
dolerių. Lietuvos Vyčiai vien
balsiai nutarė tokį projektą 
remti. 

Iki šiol jau yra surinkta pa
kankamai pinigų finansuoti dvi 
tokias siuntas. VVorld Medical 
Relief organizacija sutinka į 
Lie tuvą kasmet pas iųs t i 
keturias tokias siuntas. Vyčiai 
ir toliau rinks aukas vykdyti šį 
r e ik šmingą ir re ika l ingą 
projektą. 

Dirbdami kartu su Lietuvių 
Katalikų Religine Šalpa Brook
lyne, NY, (kuri rūpinasi visais 
adminis t raciniais reikalais) 
Lietuvos Vyčiai malda ir pla
ninga veikla viliasi Lietuvai 
pas iųs t i r e ika l ing iaus ius 
vaistus. 

Norintieji paaukoti šiam pro
jektui čekius gali siųsti šiais 
adresais: 

Lithuanian Catholic Religious 
Aid, c/o Mr. Robert Boris, 4970 
Brookdale Dr., Bloomfield Hills, 
MI 48013, arba: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, c/o Mrs. 
Frances Petkus, 800 Haldeman 
Ave., Dayton, OH 45404-1442. 

M a r y Agnės Mika lauskas , 

SIUNTA LIETUVAI 

Daugiau kaip 600 svarų me
dicininių prekių buvo surinkta 
Genesee apskrityje. New Yorko 
valstijoje pasiuntimui į Lietuvą. 
Prekės, jų tarpe vaistai, švirkš
tai ir kitokia technika, buvo 
prisiųsta į Mercy Lift įstaigą Le-
monte, IL. Iš čia lėktuvu siun 
ta buvo nuskraidinta į Hambur
go miestą Vokietijoje, o iš ten 
sunkvežimiais nugabenta i 
Lietuvą. 

D e m o k r a t a s sena to r ius 
Daniel Moynihan (iš New 
Yorko) yra JAV Kongresui pa
siūlęs skirti 10 milijonų dolerių 
h u m a n i t a r i n ė s pašalpos 
Lietuvai. 

Visus šiame skyriuje straips
nius iš anglų kalbos vertė Alek
s a n d r a s Pakaln išk is , Jr. 

Nuo 1880 iki 1960 metų 
ispano ūgis vidutiniškai pa
didėjo 2.4 centimetro, prancūzo 
— 4.6, norvego — 8.6, o olando 
— 10.8 centimetro. 

Indokinijos pusiasalyje yra 
vietovės tokiais pavadinimais: 
Bing Bong, Bong Dong, Ding 
Dong, Ding Bang. 

Knygos yra didžiųjų žmonijos 
vertybių saugotojos. Geriausia, 
kas buvo manyta ir išrasta, jos 
išsaugoja ir perduoda naujiems 
š imtmečiams visa tai , kas 
pasaulyje vertingo buvo. 

G. Freytag 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos paga! susitarimą 

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

3900 W. 95 S i Tai. (708) 422-0101 
Vaiandos pagal sus.tanmą 

Pirmd 3 v. p p -7 v.v., antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždaryta . ketvd 1-3 v p.p.. penktd 

ir SeStd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kaazla Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis , L td . 
Marquette Medical Bu i ld ing 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312) 436-7700 
R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D . 
S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M . D . 
P E T E R S T E C Y , M . D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

! 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman iiaonine. Elgin. IL 

Tai. 708-854 1050 
Skambinti galima 24 vai 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . H'Ckory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal 9MsSarimq 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tol. 708-636-3113 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

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

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 
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Pasauly nebėra lemianti 

KARINĖ JĖGA 
Buvo laikai, kai karas parody

davo, kuris valdovas yra stip
riausias. Valdovas būdavo tas, 
kuris sugebėjo priversti kitus 
jam paklusti, kuris savo ka
riuomene sugebėdavo su
naikinti ar sutramdyti visus 
kitus maištininkus, plėšikus ar 
pretenduojančius į valdžią, t.y., 
kuris išsikovojo teisę imti iš 
gyventojų apsaugos mokesčius, 
duokles. Ir žmonės palygint 
noriai jas duodavo valdovams, 
kurie sugebėjo juos apsaugoti 
nuo plėšikų ir svetimų užka
riautojų, kurie jiems sugebėjo 
užtikrinti taikų, ramų gyve
nimą. Tai buvo pasaulis, kuria
me bėdos buvo geografiškai 
lokalizuotos, pr ieša i buvo 
konkretūs, jų pašalinimas, su
naikinimas pašalindavo ir jų 
nešamus vargus. 

Šiandieniniame pasaulyje di
džiausios žmonių problemos yra 
kitokios — tarptautinės: ekolo
gija, tarptautinė skola, narko
tikai, AIDS, terorizmas — jau 
nekalbant apie ilgą laiką užsi
tęsusias ir patenkinamai neiš
spręstas politines tarptautines 
problemas. Pavienės valstybės 
šių problemų išspręsti negali. 
Toms problemoms spręsti reikia 
tarptautinio sutarimo. 

Kur iki šiol pasaulyje buvo 
dvipolis galios susiskirstymas 
pasaulyje — daugmaž JAV-ių 
idealus palaikantieji ir į sovie
tinę pusę linkstantieji — sovie
tai kaip tarptautinė galybė jau 
nyksta. Nors jų karinė galia te
besilaiko, šiandieniniame pa
saulyje vadovauti to nebeuž
tenka. Nors jie vienintele savo 
likusia brutalia jėga dar bandys 
Pabaltijo nepaleist i , pama
tysime, a r š i and i en in i ame 
pasaulyje tai bus ilgainiui pa
veiku, kad ir kaip hrar 
gyvybėmis a ts ie i tu . Pažiū
rėsime, ar jie pajėgs Pab-
Sąjungoje išlaikyti, o jei trum
pam laikui Pabaltijį ii prir 
tai bent kiek padės jiems išsi
sukti nuo taip ar kitaip juos bai
giančios praryti ekonominės, 
socialinės, ideologinės ir poli
tinės suirutės. 

Branduolinių ir biologiniu 
ginklų amžiuje, kai kraštai la 
biau negu bet kada praeity yra 
dar ir ekonominiai vienas nuo 
kito gyvybiškai priklausomi, 
karo kaina visiems dalyviams 
jau nebeapsimoka, nes laimė
tojų nelieka. Yra kitų, pa
trauklesnių, paveikesnių būdų 
savo galią vartoti. Politiniame 
pasaulyje valstybė gali pasiekti 
savo tikslus. įtaigaudama kitus 
kraštus norėti ir siekti bendrų 
tikslų, darant abinaudes ar net 
daugianaudes sutartis. Tokiame 
pasaulyje diplomatija įgyja 
lemiamos svarbos ir laimėtojos 
yra tos valstybės, kurių vadai 
tai supranta ir tad atit inkamą 
dėmesį skiria diplomatiniams 
ėjimams: ne tik trumpalaikėms 
pastangoms, bet ypač ilga
laikėms pastangoms ruošti dip
lomatinę, politinę dirvą ilgai
niui pasiekti norimus politinius 
tikslus. Harvard u-to politikos 
profesorius Joseph Nye dip
lomatinį galios vartojimą pava
dino minkšta galia; ginklai gi 
esą „kietos galios" naudojimas, 
jimas. 

Matėm, kaip prez. Bush tą 
minkštą galią vartojo, skambi
nėdamas valstybių vadams rem
ti Ameriką Saudi Arabijoje. Ir iš 
pradžių, atrodo, jis buvo supras
tas ir pasaulio kraštai jį rėmė. 
Tačiau tarptautinės bendruo
menės nenoras kariauti atrodo 
yra didesnis, negu iškart buvo 
manoma.ir užtat dabar matome, 
kaip pavieniai kraštai sava
rankiškai deda pastangas užsi
tikrinti , kad iš tikrųjų buvo 
panaudotos visos diplomatinės 
galimybės Persų įlankos krizę 
išspręsti. 

Matome, kad diDlomatinės-oo-
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litinės galios visiškai nesuvokia 
Gorbačiovas ir jo karininkai, ne 
tik iš jų ėjimų Lietuvoje ir 
Pabaltijy, bet ir iš to, kad jie 
visiškai atsisakė vartoti savo 
karines pajėgas JAV-es remti 
Persų įlankoj. Priešingai, jie 
Irake tebelaiko visus savo „kon
sultantus". Peršasi mintis, ar 
tik nebus jie paskatinę Hussei-
ną užimti Kuvvaitą, kad pasau
lio dėmesį sutrauktų ten, o tada 
jie galėsią laisvai operuoti 
Pabaltijy — tva rky t i savo 
„vidaus reikalus". 

Tačiau taip kaip karinę galią 
vartojant yra kritiškai svarbu 
teisingai suprasti, geografiškai 
tiksliai apskaičiavus ne tik savo 
dalinių ėjimus, judrumą, pajė
gumą, bet ir priešo — taip pat 
yra būtina suprasti diploma
tinės jėgos vartojimo sąlygas, 
nes t ik tuomet ji bus veiksmin
ga. O čia galioja kiti dėsniai, 
negu „kietos jėgos" vartojimui. 

Prof. Nye tai išaiškino taip. 
Paauglių tėvai žino, kad jei jie 
bus gerai išauklėję savo vaikus 
nuo mažens, jie ilgiau išlaikys 
savo įtaką vaikams paaugus, 
negu tėvai, kurie nesirūpino 
savo vaikams perduoti vertybes 
nuo mažens. Vaikas turi nuo 
mažens įgyti pasitikėjimą savo 
tėvais — jų išmintimi, jų patiki
mumu — jei tėvai nori, kad 
paūgėję jie bent išklausytų, ką 
tėvai jiems sako. Tėvai, kurie 
vaikus grynai prievarta valdo, 
netenka savo autoriteto^kai tik 
vaikai pasi junta galį sava
rankiškai gyventi. 

Panašiai ir valstybių vadai ir 
filosofai nuo seno suprato, kiek 
galios glūdi politinių idėjų pa
trauklume arba vado suge
bėjime teikti savo tautai poli
tinę viziją, ar ją kurti net tarp
tautinėje arenoje. Jie suprato, ir 

tndien tebesupranta, kad val
do t a s , kur i s t a rp t au t in ių 
rūpesčių diskusijoms suteikia 
bendrai priimtus rėmus. 

Iki šiol tą rolę įtikinamai vai
dino JAV-ės, bet per paskutinį 
dešimtmetį daugiau kraštų rodo 
skirtingose srityse tokį vado
vavimo pajėgumą. Japonija 
darosi vis veiksmingesnė (ir 
tarptautiniai atsakingesnė) eko
nomijos srityje, ypač Pacifiko 
kraštų rinkoje. Vokietija, ypač 
po susijungimo, vis dažniau 
nustato Europos politinių disku
sijų terminus. 

Politinėje srityje JAV-ės iki 
šiol vadovavo dėl to, kad jos 
d e m o k r a t i n ė - k a p i t a l i s t i n ė 
kultūra buvo patraukli kitiems 
kraštams, kurie ir sau ko nors 
panašaus norėjo. Bet kurioje 
valstybėje toji valdžia išliks, 
kuri turi kuo didesnio gyventojų 
skaičiaus pritarimą. Kai dau
guma gyventojų valdžiai nepri
taria, anksčiau ar vėliau ji su
yra, jei nėra nuverčiama. Jei 
tokia savo gyventojų pritarimą 
turinti valdžia sugeba savo 
kraštą valdyti tarptautinėje 
bendruomenėje priimtinomis 
priemonėmis, jei kaimyniniai 
kraš ta i ja nesiskundžia, ji 
laikoma stabilia. 

Tad š i a n d i e n i n i a m e pa
saulyje, kur nebeužtenka tik 
šlietis prie vienos iš dviejų galy
bių pasaulyje, o reikia draugų 
ir pritarimo daugelyje kraštų, 
labiau negu bet kada praeity 
iškilo svarba laikytis tarptau
tinių normų ir žmogaus teisių 
gerbimo atžvilgiu ir demokra
tijos bei tarptautinės teisės lai
kymosi atžvilgiais. Atrodo, jog 
kai kurios valstybės turės ir 
pačios sunkiai nukentėti ir, de
ja, iki to laiko kitus žiauriai 
kankinti , kol praregės, kad 
veiksmingos politinės veiklos 
taisyklės tarptautinės veiklos 
arenoje yra pasikeitusios. Kari
nis pajėgumas nebėra lemia
mas, nes tarptautinėje arenoje 
jis nebėra tokiu pripažįstamas. 

a.g. 

Poetas K. Bradūnas, praeitą 
rudenį pirmą kartą po 46 metų 
lankydamasis Lietuvoje, tik į ją 
įvažiavęs iš Latvijos, Pabiržėje 
sustojo prie supilto pilkapio, kur 
guli 27 partizanai. Tarp jų ir K. 
Bradūno studijų draugas — ano 
meto jaunosios kartos literatū
ros krit ikas ir filosofas Mamer
tas Indriliūnas, kilęs iš Vabal
ninko parapijos. 

P o molžemio k loda is 

Bsi šiol nebuvo žinoma M. 
Indriliūno, kaip ir daugelio kitų 
Lietuvos partizanų, tikroji mir
ties data. Tačiau Lietuvoje per 
v isas okupacijas l a iminga i 
išlikęs, nors K. Preikšto ir kitų 
ne kartą smarkokai keiktas, 
poetas Eugenijus Matuzevičius 
„Poezijos pavasary je ' 9 0 " 
paskelbė eilėraštį, skirtą Ma
mer tu i Indriliūnui antraš te 
„1945.11.21". Išskirtinė antraštė 
ir sugestijonuotų, kad M. Indri
l iūnas tada ir žuvo. Eilėraštyje 
skaitome: 

„Kur paskutinė polsio vieta? 
/ Kur kapas, kryžiaus ženklas?/ 
Paskendę viskas bendroje duo
bėj,/ Po molžemio ir žvyro klo
dais,/ Ten Tatulos krante.../ J is 
žuvo prie Leliškių apsupty,/ 
Siaurėjančiam naikinimo rate./ 
Jis krito XX amžiaus vidury/ Po 
šiaurės Lietuvos dangum —/ 
Kaip simbolis, kaip įkaitas/ Tos 
laisvės ir giesmės/ Kuri dar 
prisikels.../ Kaip simbolis kar
t o s / Kurią po jo mirties/ Dar 
ta rdys ir žudys, ir kalins./ 
Beginklę seserį poeziją/ Ir Dos
tojevskį/ Beginklę savo širdį/' 
Dar bandė jis pridengt delnu/ 
Ir priesaikos žodžiu/ Tėvynei 
Lietuvai.../ Mielasis Mamertas / 
Poetas, filosofas, humanistas./ 
Tai mūsų studijų bičiulis —/ Ma-
mertėlis./ O Dieve, Dieve..." 

J o s lyr ikos mūza sus igūžė 

Ki ta iš Biržų krašto kilusi 
poetė, kuriai neteko paragauti 
tremtinio duonos, buvo 1989 m. 
rugsėjo 9 d. Vilniuje mirusi 
vabalninkietė Pranutė Aukšti-
k a l n y t ė - J o k i m a i t i e n ė . Jo s 
kūryba buvo stipriai susijusi su 
Vytauto Mačernio, Mamerto 
Indriliūno, Broniaus Krivicko, 
Kazio Bradūno, Henriko Nagio, 
Alfonso Nykos-Niliūno, Julijos 
Švaba i t ė s , Prano Drevinio 
kar ta . 

Po jos mirties savaitraštyje 
„Literatūra ir menas" paskelb

tame nekrologe E. Matuzevi
čius r a š ė : „Pranutė savo 
kūrybinio kelio pradžioje buvo 
įdomi, savita, daug žadanti 
poetė. Ją gyrė S. Neris. Studijų 
metais palaikė V. Mykolaitis-
Putinas. Bet Pranutei 1940-41 
ir vė lesn ių metų įvykiai, 
politinė-moraline prievarta, 
asmenybės niveliavimo smurtas 
daug ką sutrypė, ir šviesioji, sub
tilioji lyrikos mūza susigūžė, 
pasitraukė į ramų kampelį..." 

Pasilikusi Lietuvoje pokario 
laikotarpiu Pr. Aukštikalnytė 
kelerius metus mokytojavo, 
1953 m. baigė Vilniaus peda
goginį institutą, o nuo 1957 m. 
įsijungė į tautosakos tyrinėjimo 
darbą, tapo Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto moksline 
bendradarbe. Kaip pastebima 
nekrologe, „čia Pranutė lyg ir 
rado sielai artimesnį kūrybi-
nį-mokslinį darbą, kuris iš 
dalies kompensavo neišsipil
džiusias poetines jaunystės sva
jones..." 

Pranute Aukštikalnytę-Joki-
maitienę išsamesniu straipsniu 
išeivių spaudoje turėtų prisi
minti jos buvusieji bendraam
žiai „šatrijiečiai" — K. Bra-
dūnas , Česlovas ir Aldona 
Grincevičiai, J. Švabaitė, nes, 
pasak L. Saukos straipsnio 
„Pergalėje", „likimas nebuvo 
jai palankus. P. Aukštikalnytė 
p r i k l ausė tragiškos dalios 
ša t r i j ieč ių kartai, ku r i a i 
atstovavo V. Mačernis, K. Bra-
dūnas, A. Nyka-Niliūnas, P. 
Jurkus ir kt..." 

Vėjas papur tė lūžtančią šaką 

Anais liūdnais laikais iš 
Sibiro tremties sugrįžęs ir M. 
Indriliūno bei P. Aukštikal
nytės gimtosios parapijos mies
te l į Vabalninką aplankęs, 
praeitų metų lapkričio 22 d. 
miręs jų bendraamžis Paulius 
Drevinis viename eilėraštyje 
rašė: 

„Neberandu nė vieno artimo 
žvilgsnio/ Pažįstamo veido,/ 
Man besišypsančių akių., Nors 
žmonės šaligatviu skuba pro 
šalį/ Vieni juokdamiesi, kiti 
susikaupę, treti rūstūs./ O kiek 
jaunytėje turėjau draugų/ Mie
lame Vabalninke./ Susitikda
vom rinkos aikštėje/ Kvepian
čioje obuoliais, riestainiais, 
alumi./ Ir dalindavomės įspū
džiais/ Kuriuose atsispindėdavo 
sūrus prakaitas..." 

Taip, Chruščiovo ir vėliau 

Brežnevo laikais, po Stalino 
įvykdytų masiškų t rėmimų ir 
partizanų kovoms jau užgesus, 
Vabalninko, kuriame P. Drevi-
niui nekartą teko lankytis, kaip 
ir kitų Lietuvos vietovių, veidas 
buvo tiesiog neatpažįs tamai 
pasikei tęs . Nebes ima tė čia 
Balio Sruogos, iškeliavusio į 
Rasų kapines Vilniuje, kan. 
Žitkus-Vincas Stonis vargo 
Kaune, o plunksnos bičiuliai 
Leonardas Žitkevičius, Aloyzas 
Baronas ir dar vienas kitas 
pasitraukę į Vakarus. Todėl ir 
P.Drevinio posmai apie Vabal
ninką taip nostalgiškai skam
bėjo. 

P. Drevinis mirė Klaipėdoje, 
toli nuo savo gimtųjų Gul-
binėnų, Pabiržės vis., iš to 
kaimo, iš kurio buvo kilęs ir 
poetiškos sielos kunigas, buv. 
„Ateities" redaktorius Jonas 
Petrėnas, miręs 1957 m. New 
Yorke. P. Dreviniui mirus sa
vai t raš ty je „ L i t e r a t ū r a ir 
menas" VI. Braziūnas, prisi
minęs neseniai praėjusią P. 
Drevinio 70 m. sukaktį, rašo: „Į 
k u k l i u s rašytojų są jungos 
skyriaus kambarėlius susirinko 
Klaipėdoje ir aplinkui gyvenan
tys rašytojai, l i teratai — tie, su 
kuriais Paulius Drevinis buvo 
tarp savų, atėjo miesto vadovas, 
atvažiavom pora kolegų iš 
Vilniaus. Pastačiavom, paspau-
dėm rankas, perjuosėm juosta. 
O pats Paulius Drevinis nesakė 
kalbos, tik, t ramdydamas jau
dulį, paskaitė lakonišką savo 
autobiografijos dalį — tą, kurią 
tada jau buvo galima skaityti, 
bet niekad anksčiau. Ir nė tru
pučio ten ašaringos savigailos, 
tremtinio dalies apgailėjimo. 

vien paprastai išdėstyti faktai, 
tarytum autorius sakytų: gal 
bus kam pravartu.. ." 

V. Braziūnas poetui P. Dre
viniui skirtą nekrologą baigia 
žodžiais: „...Tėviškė... savo 
sūnaus jau sulaukė iš sunkios 
kelionės su visam parėjusio na
mo. Lapkričio 22-ąją jam buvo 
duotas ženklas: .Vėjas papurtė 
Vystančią šaką —'. Vėjas — 
širdies infarktas..." 

I mišką išėjęs... 

Praeitų metų vienam žurnalo 
„Pergale" nr. skelbiant pluoštą 
pokario dešimtmetyje partizanų 
eilėse žuvusio Biržų kraš to 
poeto Broniaus Krivicko eilėraš
čių, pridėtas ir įvadas antrašte: 
„Pasipr ieš inimo didybės ir 
tragizmo poetas". įvade, šalia 
kitko, pastebima: „Prieš antrąjį 
pasaulinį karą lietuvių kultūros 
hor izonte pas i rodė n a u j a 
nepriklausomybės augintinių 
karta, kuri siekė, kad Lietuva, 
pagaliau atsikračiusi menka
vertiškumo ir per keletą amžių 
įsėdusio vergiškumo komplek
sų, t a p t ų t ikrą ja Europos 
valstybe... Taip brendo karta, be 
kurios neįsivaizduojama lietu
vių literatūra — V. Mačernis, H. 
Nagys, K. Bradūnas, P. Jurkus,, 
A. Nyka-Niliūnas, G. Jokimai-
tis, E. Matuzevičius ir dar 
nemažas būrys kitų. B. Krivic
kas irgi sukosi šiose orbitose. 
Būdamas labai veiklus, gebėjo 
ne tik studijuoti, bet ir reda
guoti ,Ateitį' (1938-1939), , Stu
dentų dienas' (1939-1940). pas
kui talkinti leidžiant .Kūrybą' 
(1943-1944!. dalyvauti .Šatrijos' 
meno kuopoje, V. Mykolaičio-
P u t i n o Vilniuje s u b u r t a m 
literatų būrelyje, B. Sruogos 
teatro seminare..." 

Antrą kartą bolševikams su
grįžus, beveik neliko jo draugų 
— dauguma jų pasitraukė į 

Vakarus, Br. Krivickas, kurį 
laiką pamokytojavęs Biržų gim
nazijoje, dviem broliams išėjus 
į mišką, gresiant areštui, irgi 
pasuko ten. Pasak „Pergalės", 
Bronius Krivickas žuvo apie 
1953 m. 

Dabar Lietuvoje leidžiamas 
k u l t ū r i n i n k ų la ik raš t i s 
„Šiaurės Atėnai" 1990 m.nr. 30 
įdėjo partizanų Alfonso Valen-
tėlio, Broniaus Krivicko u- Stepo 
Giedriko fotografiją ir paskelbė 
šį Broniaus Krivicko apie 
1948-49 m. rašytą sonetą, kurį 
čia ištisai pacituoju: 

„Mes nežinom, ar teks baigt 
šią dieną, Mes gyvenam kruvi
noj grėsmėj. O norėtųs meilėj ir 
dermėj. Ilgą amžių eiti kelią 
vieną,/ Viskuo džiaugtis ir da
lintis dviese,/ Iš jaunatvės dar
bo ir dainų Ir senatvės silps
tančių dienų Austi juostą ilgą, 
margą,šviesią/ O tamsiajai mir
čiai jau sustojus/ Ties senelių 
nameliu šviesiuoju' Ir į langą 
beldžiantis pirštu,/ Melsti, kad 
gale audimo margo* Lyg vaikus, 
kurie perdėm pavargo, Užmig
dytų mus abu kar tu" . 

Iš Biržų krašto kilusių lite
ratų Mamerto Indriliūno, Pra-
nu tė s A u k š t i k a l n y t ė s i r 
Pauliaus Drevinio, o taip pat 
Chicagoje palaidoto Aloyzo 
Barono kapai žinomi. Tegu dan
gus laimina ir biržėno Broniaus 
Krivicko iki šiol nežinomą kapą. 

O iš kur čia rašantis pažino 
minimus keturis rašytojus, at
skleidžia L. Sauka toje pačioje 
„Pergalėje" paskelbtame nekro
loge a.a. Pr. Aukštikalnytei: 
..Prisimintinas dar vienas jos 
bruožas. J i visą gyvenimą išli
ko ir gimtųjų vietų — Vabalnin
ko — patriote. Būdama gimna
ziste ir studente, ji kartu su savo 
bendraamžiais rengė jo apylin
kėje vakarus, dalyvavo jo meni
niame gyvenime..." 

R. Ta tu lėnas 

Lietuvių Operos choras, kuns Lietuvos Kultūros ministerijos pakviestas kartu su Lietuvos Operos 
choru dainuoti Ponchiellio „Lietuviai" operoje, kurios premjera įvyks rugpjūčio 31 d., o kiti du 
spektakliai rugsėjo 1 ir 3 dienomis V'iiniuje. ruošiasi šiai istorinei kelionei. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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— Mes turėjome ant savo galvos ir rusus ir nacius, 

nė vieni neglostė, bet vokiečiai bent kultūringesni, — 
vėl bandė tikinti Jūratė . 

— Kur t a jų kultūra! Štai, Vienoje, tai bent buvo 
gyvenimas — muzika, teatrai, baliai! O ką mums 
atnešė ta nacių kultūra? Badą, ilgas darbo valandas, 
bombas! 

— Tas teisybė, bet pas rusus dar blogiau. 
— Greitai pamatysim! 
Jūratės kūnu nuėjo šiurpuliai. Atrodė, kad visas 

jos gyvenimas buvo tapęs bėgimu nuo rusų. Ir jeigu 
daug žmonių taip galvoja, kaip šios moterėlės, tai turės 
praeiti dar daug metų, kol pasaulis praregės ir ji galės 
grįžti į Vilnių. 

Valandos ligoninėje slinko lėtai ir nuobodžiai. 
Pasikalbėjimams medžiaga buvo greit išsemta.į ją pra
dėjo žiūrėti net su nepasitikėjimu, mat, drįso kitaip 
galvoti. Ak, pagaliau, ar nebuvo ir mūsų žemelėje mažų 
aklų žmogiukų, kurie išlindo iš kažkur su raudonomis 
vėliavomis, rusiškomis dainomis ir valdžios troškimo 
pilnomis akimis? Ar nenuplėšė jie Savanorių prospekto, 
Gedimino gatvės vardų, ar neužkėlė ant kiekvieno 
stulpo tą nepakenčiamą, ūsotą veidą, ar nevadino jo 
tėvu? Ar negaudė tamsią naktį savo brolių ir seserų, 
truputį slėpdami akis, ar nepasirašinėjo po ištremtųjų 
sąrašais savo išdavikiškų aisčių vardų? 

Vienuma buvo pilna atsiminimu ir švelniu vaikys
tės vaizdų. Beveik galėjo užuosti tėviškes obuolių 

kvapą, kada pas senelius rytais bėgdavo dar rasota žole 
pasirinkti alyvinių. Arba ka i eidavo su tėveliu 
pasižiūrėti Nerimi plukdomų sielių, jie ir j i turėjo tokį 
sveiką, savotišką kvapą! Užsimerkusi Jūratė vėl braidė 
Šventiškių dobilais, grejosi lietuvaitės širdžiai taip ar
timu ir apdainuotu lino žiedu. Kad tik nenutrūktų t ie 
sapnai, kad tik ilgiau nejusti baltos svetimos ligoninės 
lovos, beveik nesuprantama ta rme kalbančių žmogys
tų, laukiant chirurgo peilio. Kodėl nėra šalia jos rū
pestingos motinos veido, tėveliuko. — ak, Valiaus, 
švelnaus ir mylinčio Valiaus? Kodėl niekas neprakalba 
į ją gimtąja krašto kalba, kodėl visi žiūri į ją kaip į 
įsibrovėlę, nereikalingą priedą ir taip perpildytam, 
alkanam miestui? 

Sena moteris baltu slaugės rūbu pajudino jos ranką. 
Jūratė pravėrė užsisvajojusias akis ir realybė greit 
grįžo į jos veidą. 

— Daktaras Liedke nori su jumis pakalbėti, ponia 
Batutis. 

— Kaip jaučiatės? — draugiškai ištiesė ranką pats 
daktaras, lydimas kelių asistentų. 

— Ačiū, daktare, gerai. 
— Rytoj anksti operuosime. Kaip minėjau, bijoti 

visai nėra ko. Sesuo Hildegarda bus visą laiką prie 
jūsų. Tad iki pasimatymo, miegokite saldžiai! 

Trumpas, draugiškas rankos mostas ir senukas vėl 
dingo duryse. Tie keli, paskubomis numesti žodžiai 
nesugebėjo išsklaidyti Jūros nerimo, ji ilgėjosi ar t imo 
žmogaus, norėjo pajusti mylinčią ranką ir pasidalinti 
savo besiblaškančiomis mintimis. Tačiau jos kambaryje 
viskas vyko šalta, seniai užsistovėjusia tvarka. Buvo 
matuojama temperatūra, atnešami vaistai, pagaliau 
prigesinamos šviesos ir nutildomi pašnekesiai. Sesuo 
Hildegarda atėjo pasakyti labą naktį ir padrąsinančiai 
nusišypsojo. 

— Kiek kartų klausiančios akys yra žiūrėję į jos 
nuvargusi veidą, ieškodamos paguodos? — galvojo Jū

ratė. — aš tu r iu pati išmokti sukaupti jėgas poilsiui 
ir pasitikėti Dievu, jis išvedė mus iš tiek nelaimių, 
tegul Jis ir toliau veda mane tuo keliu, kuris man 
skirtas. 

Naktis buvo varginanti ir pilna sunkių sapnų, 
tačiau kūnas pagaliau nugalėjo ir ji paskendo užsimir
šime. Tik pirmieji slaugių žingsniai paryčiais vėl 
priminė operaciją ir nežinomybę, kuriai turėjo pasi
duoti. Jūratė pati nežinojo, kad buvo tokia baili, o gal 
tai tebuvo viso šito laikotarpio neramumų ir baimės 
išdava, vien bombų ir fabriko išvarginti nervai. 

Operacinėje jau nesijautė tokia baili, pasidarė net 
įdomu sekti tuos žmones baltuose rūbuose, užrištais 
veidais, liečiančius neįprastus, nematytus įrankius, 
duodančius t rumpus, skubius įsakymus. 

Prie Jūros priėjo sesutė su adata rankoje, jos geros 
akys raminančia i šypsojosi, prisilietimas buvo 
užtikrintas ir neskaudus. Kaip greitai visa vyko! 

— Dabar skaičiuok iki dešimt, mano mielas vaike. 
O kada atsibusi, viskas bus seniai praėję! 

Daktaras Liedke jau sukinėjosi aplinkui, jo senos, 
geros akys mirksėjo pro baltą raištį, dengiantį apa
tinę veido pusę. 

— Vienas, du. trys, — lėtai pradėjo Jūra, — keturi, 
penki. ...šeši... — ją ėmė supti keistas, šiltas apsvai
gimas, — septyni... 

Buvo gera. ramu, tamsu. Kiek laiko viskas tęsėsi? 
Paskui atsirado sapnai, ėmė kankinti troškulys, dideli 
kriokliai kri to žemyn tarp žydinčių sodų. o ji plaukė 
tais neramiais vandenimis ir negalėjo pasiekti kran
to, š ta i dabar ji atsirado uoloje, kur iš visų pusių lieps
nojo milžiniškos ugnys. Jos buvo taip arti , jos lietė jos 
rūbus, rankas, veidą, ji stengėsi bėgti, bet jos kūnas 
buvo it surakintas ir ją buvo apėmusi didžiausia ne
viltis. 

(Bus daugiau) 
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Partizanų laidotuves Rietave. Žemaitijoje. Ka;.; 
ir kunigai ii bv. Mykolo bažnyčios, kleboną.- -'. 

nese Rietavo Sąjūdžio narys Steponas Eigirdas 
. n . B. La:. 

Rietavo partizanų kaulai atidarytuose karstuose laidotuvėse pereitų metų spalio 14 d. 

PARTIZANŲ LAIDOTUVĖS 
Dabartiniam atgimime Lie

tuvoje statomi pakelėse kryžiai, 
jie šventinami ir gerbiami miru
sieji. Per karus, per 50 metų 
sovietinio teroro, žuvo daug 
l ie tuvių, gindami Lietuvos 
laisvę — žuvo kaip partizanai. 
Tūkstančiai jų kaulų išmėtyti ir 
išbarstyti po įvairias Lietuvos 
vietoves. Ir tik dabar prade
dama atkasti jų palaikus — 
masiškai sumestus į duobes, 
kartais į šulinius arba vietose, 
kur dabar stovi lauko tualetai. 
Tik dabar pradedame mirusius 
atitinkami pagerbti, palydėti į 
kapus ir palaidoti. 

Partizanų laidotuvės vyko Ra
seiniuose ragsėjo 22 dieną, o 
Rietave — 50 kilometrų nuo 
Klaipėdos — įvyko partizanų 
laidotuvės sekmadienį, spalio 
14 dieną. 

Raseiniuose pasitaikė lietinga 
diena, bet tai nesustabdė pro
cesijos ir eisenos Raseinių 
gatvėmis, kurioje dalyvavo ir 
kun. Alfonsas Svar inskas , 
atvykęs iš Kauno. Rietave iš
kilmingose laidotuvėse nebuvo 
vietos bažnyčioje atsisėsti — 
daug stovinčių Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčioje. Susirinko 
keli t ūks tanč ia i žmonių į 
Rietavą ir atvažiavo ne tik 
žmonės iš Klaipėdos, bet buvo 
net iš toliau — iš Kauno. 
Rietave laidojo 12 vyrų ir viena 
nėščią moterį, kurių kaulai 
buvo atkasti rugsėjo 29 diena 
Rietave. Manoma, kad kai kurie 
vyrai, t.y. partizanai, buvo nu
žudyti ir parvežti iš miško netoli 
Rietavo. 

Šių visų partizanų pavardžių 
nebuvo įmanoma sužinoti, bet 

S N I E G U O L E ZALATORĖ 

kai kuriuos vyrus giminėms 
teko atpažinti iš asmeninių 
daiktų, pvz. suku, veidroduko, 
lenktinio peilio ir t.t. 

Atkasinėjimai prasidėjo, kai 
vieno partizano žmona parodė 
vietą, kur partizanai palaidoti. 
Šv. Arkangelo Mykolo bažny
čios klebonas kun. Bronislovas 
Latakas aukojo šv Mišias už 
šiuos partizanus. Karstai, prieš 
pasiekdami bažnyčią, buvo lai
komi Rietavo Kultūros rūmuo
se, kur jie buvo atidaryti ir 
matėsi partizanų griaučiai. Tai 
buvo daroma, nes kai kurie žmo
nės sakė, kad laidojami tušti 
k a r s t a i . Kun igas L a t a k a s 
pasakė per pamokslą: ,,Jei 
nebūtų buvę Hitlerio. Stalino... 
Lietuva neturėtų tie* kankinių 
danguje, kurie užtaria mus pas 
Dievą. Mūsų tauta a* gimsta tik 
todėl, kad dalis jos sūnų ir 
dukrų išliko ištikim: Dievui. Jų 
kelrodis buvo kryžius. Mūsų 
jaunimas, išauklėta- materia
listinėje, ateistinėj* visuome
nėje, yra abejingas pasiauko
jimui, pasakė kun. Latakas, o 
partizanai liko ištikimi Dievui 
ir Tėvynei, nežiūrint kankini
mų, sunkumų ir -argų. Be 
Dievo neįmanoma išauklėti 
doro žmogaus", todf -kunigai 
apsiėmė dėstyti tikyba mokyk
lose, paaiškino kunigas. 

Po šv. Mišių karstai buvo iš
kilmingai palydėti didžiulės 
žmonių procesijos ik; Rietavo 
kap in ių Kapinėse Sibiro 
tremtinys Viktoras Petkus pa
dėkojo ir k a r t u a t s iprašė 
par t izanų, kad ,,nemokame 

tinkamai jūsų pagerbti. Ne
seniai laidojom 10 partizanų ir 
niekas neatėjo su jumis atsis
veikinti... Gal neatėjo jūsų 
motinos šiandien atsisveikinti, 
bet jums motina Tėvynė tapo, 
jūsų broliai — mes visi, pasakė 
Petkus. Pasižadame visi, kad 
stengsimės, jog Lietuvoje būtų 
galutinai panaikintas svetimų
jų viešpatavimas, tai ką sveti
mieji per 50 metų skiepijo mūsų 
jaunimui. Jūsų pastangų, pasi
aukojimo dėka šiandien tauta 
bando keltis". 

Toliau Sąjūdžio tarybos narys 
Steponas Eigirdas išvardino 97 
rezistencijos kovotojus, kurie 
žuvo Rietavo apylinkėse, bet 
paaiškino, kad sąrašas dar ne
pilnas. 

..Laisvės kovotojus mėtydavo 
pa tvor ia i s , įmesdavo į 
tvenkinius. Iš kur tas barba
riškumas? Iš kur tas žiauru
mas?" klausė Eigirdas. 

Vilniaus universiteto anato
mijos skyriuje, naudojant nuo
traukas, tęsiami tyrinėjimai nu
statyti kaip žuvo partizanai. Iš 
tų, kur ie buvo laidojami 
Rietave, buvo rasti kelių vyrų 
palaikai, kuriems pasirodo buvo 
pjūklu nupjauti šlaunies kaulai. 
Kitam vyrui kaukolė buvo suža
lota, nustatė ekspertai. 

Pavasari Rietave vyks kasinė
jimai, nes yra žinomos kelios 
kitos partizanų palaikų vietovės 
Rietave. 

Kodėl žmonės neprisipažįsta 
prie savo ydų? Dėl to, kad jų dar 
nea t s ik ra tė . Tik nubudęs 
žmogus gali pasakoti apie savo 
sapnus. Seneca 

Suproletarizu >ta. sudenn 
zuota, sumiesč ninta, alkoho
lizmo varginai- .- mūsų brangi 
Lietuvėlė daro visas įmanomas 
pastangas atgimti. Valstybės 
atkūrimas, tai viena iš pirmųjų 
ir pagrindiniu sąlygų. Atku
riant valstybę, iškyla svarbus 
žmonių išmaitiaimo klausimas, 
kuris remiasi žemės ūkio gamy
ba. Lietuvos žemės ūkio persi
tvarkymas yra ^.vybinės reikš
mės, siekiant jo gamybos pakė
limo ir perėjimo į viensėdijas. 
Tai nelengvas uždavinys. 

Pirmiausia, kaip pavesti žemę 
naujakuriam-, ar ją duoti 
nuomavimo teisėmis per 50 
metų, ar visiškon nuosavybėn, 
o gal majorato teisėmis. Nuo
mininkas niekuomet nesijaus 
tikras, kad žemės valdymo 
tęstinumas bus sutrumpintas ar 
prailgintas. Neribota žemės 
nuosavybė, ypač, jei priau
gančios šeimos nariai turi lygias 
teises į žemės nuosavybę, veda 
prie žemės valdymo ploto sus-
mulkinimo arba finansinio 
apsunkinimo. Majoratas, ta i 
te isė paveldėti v i e n a m 
vyresniam įpėdiniui žemę. J i 
buvo kai kur Vokietijoje prieš 
Pirmą pasaulinį karą. Kiek
vienu atveju valdąs žemę tur i 
jaustis pastoviu valdytoju ir ta i 
jį skatintų ją tinkamai išdirbti 
ir visą žemės ūkį tobulinti. 

Kaip surasti jaunas šeimas, 
kurios rizikuotų pametus dviejų 
ar daugiau kambarėlių butą 
mieste pereiti į laisvą, bet už
tikrintą darbą ir eiti į grum
tynes su dažnai nepalankiais 
gamtos pavojais? Pirmoje eilėje 
bedarbiai galėtų būti kandida
tai į naujakurius, apgyvendinant 
juos paruoštuose valstybiniuose 
ūkiuose ar kolūkiuose. Bet ir čia 
naujakurių finansavimas didelė 
problema. Jerįkurdinamas nau
jakurys su 10 ha ar kiek dau
giau žemės plotu, tai su inven
toriaus įsigijimu nebus lengva. 
Kur gauti mažus traktorius, 
kurių įsigijimas neapsunkintų 
naujakurio biudžeto? Ar bus 
galima pradžioje apsieiti be 
kolūkių ir valstybinių ūkių 
kombainų derliui nuimti ir 
iškulti? Juk naujakurys neturės 
klojimo javams sukrauti ir 
nebėra kuliamų mašinų, kurias 
turėjome prieš 1940 m. Todėl 
naujakuriai pirmon eilėn turės 
kreipti dėmesį į gyvulių, ypač 
kiaulių ir karvių auginimą. 
Pvz., vienas atsilankęs Ameri
koje lietuvis valdininkas-miš-
kininkas pasakojo, kad jis greta 
tarnybos augina 17 bekoninių 
paršų. Jiems pašarą perka iš 
kolūkio ir jam parduoda išau
gintus paršus. Be abejo, panašių 
pavyzdžių yra ir daugiau, ro
dančių į ūkiškai geresnį prasi-
gyvenimą. 

Svarbu, kad Lietuvoje žmonės 
duonos ir kitų maisto gaminių 
nepritrūktų ir nebadau tų . 
Norint to išvengti, reikės visus 
ariamos žemės plotus ne tik 
gerai apdirbti, patręšti, bet ir 
derlių laiku nuimti, kad lauke 
nesupūtų, o taip pat ir gyvulius 
auginti, prižiūrėti, kad jie duotų 
naudos ūkininaukančiam ir dar 
liktų pardavimui. Daug lemia 
darbštumas ir sumanti-
mės ūkyje nėra laiko '..ngi-
niavimui Lietuvių liaudies 
priežodis sako „Verkia duona 
tinginio valgoma". 

Lietuvoje dirbančių žemės 
ūkyje neturėtų pritrūkti. Kokia 
gali būti padėtis žemės ūkyje, jei 
bus pradėta naudotis užsieni
niais darbininkais, kaip pvz., 
prie cukrinių runkelių retinimo 
ir ravėjimo dabar naudojamos 
moterys iš Moldavijos? Taip pa
stoviai nfgali tęstis, kad kai 
kurios žemės ūkio kultūros 
priklausytų nuo importuojamų 
sezoninių darbininku. „Gim
tasis kraštas" rašo, kad bulvės 
ir runkeliai gali visai prišalti, ir 
teks nuostolius skaičiuoti, nes 
prie derliaus nuėmimo dirba tik 
seni žmones ir okupacinė ka
riuomenė Tai kokios pagalbos 

miesčiony:? gali tikėtis iš kaimo, 
kai ateina žiema ir maisto pri
truk 

K listinis ūkininkavimas 
dė Lietuvos žemės ūkį 

iki Kio laipsnio, kad reikia 
grūdus importuoti iš užsienio. 
Spaudoje skaitėme, kad Lietuva 
turi importuoti, žinoma tik per 
Maskvą, 1.5 milijonų tonų grū
dų ir 300,000 tonų koncentruo
tų pašarų. Lietuvos nepriklau
somybės laikais užteko duoni
nių ir pašarinių grūdų. Jų 
perteklių dar ir užsieniui par
duodavo 

Atsikuriančiai Lietuvai kils 
daug kitų gyvybinių klausimų, 
kuriuos tebus galima išspręsti 
tik valstybingumą atstačius. 

J u o z a s Va l i ūnas 

CLASSIFIED GUIDE 

NUOTAIKOS 
LIETUVOJE 

(Iš vieno laiško) 

HEAL ESTATE REAL ESTATE 

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 jstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I ifttuviams žinomas ir patikimas vardas 

^ ČK* KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ m este » p' emiesouose Sąž • 
ninga; patarnaus 

J . BACEVIČ IUS 
BELL BACE R E A U T O R S 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ.E 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
( 312 )586 -5959 (708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būt! 
Rimo Stankau* khjentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai . 

U3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Vel tu i { K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambint i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Artėjame prie Naujų Metų 
slenksčio ir ne paslaptis, kad da
bartinė padėtis visiems kelia 
daug rūpesčių ir sunkumų. Ant 
Kūčių staio mums nori padėti 
ne šv. Plotkelę, bet sąjunginę 
sutarti ir jėga grąžinti į tą 
beprotnamį. Bet, deja, jau vėlu 
— mes turime Baltijos kelią. 
Sunku šiandien tiksliai nusaky
ti, kas dedasi Lietuvoje, nes 
kiekvieną dieną viskas keičiasi 
ar į gerą. ar j blogą pusę. Tad ir 
neliestu svarbiausių įvykių, nes 
jūs juos puikiai žinote pas save 
iš spaudos. O nuotaikos mūsų 
neblogos. Galime visam pasau
liui pasakyti, kad j au 8 mėne
sius išgyvenome Nepriklauso
moje Lietuvoje ir stovime ant 
šventos protėvių žemės. Žemės, 
kuri permirkusi krauju ir aša
romis, ant kurios kar ta is ne tik 
sunku stovėti, bet ir Tėve mūsų 
kalbėti .,atleisk j iems Viešpa
t ie" . Šiandien pasaulis dar 
mažai žino, kiek Lietuvai ta 
laisvė kainavo, kiek kančių, 
nukankintų, išžudytu, turgaus 
aikštėse buvo išguldyta. O kur 
kiti? O. Viešpatie, jau ir skai
čiaus nežinome, tik kryžius 
pakelėse skaičiuojame. Bet da
bar ne laikas aimanuoti ir aiš
kintis, kieno pečius tas kryžius 
labiau spaudžia — visų pečiai po 
juo. Dabar svarbiausia nesu
klupti ir ištverti. O kovoti ver
ta , yra už ką, o dar yra ir parei-

ga-
Šiandien, kaip niekada, esa

me gąsdinami visuotine bloka-
d? ^ ir karinės jėgos de
ni' 3 — kruviną sek
madienį. Šmeižto banga plaukia 
viena po kitos, kad pakenktų 
mūsų prestižui prieš pasaulį, ir 
t a banga nuolat stiprėja, kai 
mato. kad pasaulis mūsų likimu 
dar pakankamai nesusidomėjo. 
Bet turime ir džiugių naujienų 
— 5 milijonai iš jūsų parašų, tai 
didelė ne t ik moralinė parama, 
bet ir svarbus dokumentas. 
Neseniai praėjo 3 Baltijos šalių 
suvažiavimas ir priimtas vie
ningas nutarimas. . . Tai aidas, 
tąsa Baltijos kelio, kuris vyko 
tokioje pat atmosferoje: grasi
nimai f%$r7.ekucijomis. susidoroji
mu ir panašiai. Viską atlaikė
me, niekas nepasitraukė į šali
kelę. 

Mes žinome ir ta i , kad esame 
tik užgimęs kūdikis, tad ir 
neverta grubiai mus barti, kad 
nemokame sklandžiai naudotis 
kompiuteriu. Šiandien kur kas 
svarbiau sugebėt i b la iv ia i 
galvoti. Ir man atrodo, kad jau 
pradedame ir ne tik pradedame, 
bet kas kartą vis daugiau įsi
tikiname, kad kol kas esame 
vieni Ta pat girdėjome pokario 
metais žūdami. tą pat girdime 
dabar, kol kas nežūstantys. Pri
pratom prie visko, praėjom visą 
to klaikaus gyvenimo progra
mą. O dabar, matyt, artėja 
metas, už viską laikyti egza
miną ir išlaikyti, nes kitaip mus 
nurašys i istorijos sąvartyną. 

Gznluij; KMIECIK REAITORS 

OI 7922 s' PulasJ'i Rd-
ZA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės t Danute Mayer. ji 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tui . 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimai t is .Real tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tol. 416-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas, 
Marquette Parko apyl. Kreiptis: 
tel. 708-499-5725 

HELP VVANTED 

Reikalinga moteris namų ruošai, mais
to pagaminimui ir prižiūrėjimui aklos mo
ters. Reikėtų gyventi kartu užmiestyje 
Pageidaujama, kad šiek tiek mokėtų 
angliškai ir sutiktų dirbti ilgesnį laiką 
Kreiptis 708-339-7319. 

Išnuomojamas didelis 1 mieg. bu
tas. Naujai išremontuotas: su šiluma, 
šaldytuvu, virykla. Arti parkas. 71 St. 
ir Francisco Ave. apyl. $405 + 
..deposit Tel. 312-436-0844. 
Kalbėti angliškai. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
i o° /o—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI ' 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS n e j 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius, 
Maceina. Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: ,,Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ,,Drau
go" adresu. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629. 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų mimsteris ir dabartinio, gąžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatunu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista. 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago, IL 60629 



Baltas mūrinis paminklas Kupiškio kapinėse Lietuvos nepriklausomybės 
kovų kariams. 

SUKURTI MODERNŲ 
ŠVIETIMĄ 

Šį rudenį Vaivos Vėb-
ra i tės-Gust ienės ir Jū ra tės 
Krokytės-Stirbienės iniciatyva 
įsikūrė Amerikos pedagogų ir 
v a i k ų spec ia l i s tų bendrija 
A.P.P.L.E. (American Profes-
sional Partnership for Lithua-
nian Education). Šios bendrijos 
veiklos branduolys yra „Ameri
kos mokytojai — Lietuvos mo
kyk la i " programą. Bendrija 
v e i k i a įga l io ta Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švie
t imo ministerijos, palaikant 
ryšius su L.R. kultūros ir švie
t imo ministeriu D. Kuoliu ir 
m i n i s t e r i o pavaduotoju A. 
Juozaičiu ir A. Antanaičiu, 
ryšiams su lietuviais užsienyje 
direktorium. A.P.P.L.E. bend
rija stengiasi suburti pedagogus 
ir įvairius vaikų auklėjimo bei 
lavinimo specialistus, o taip pat 
asmenis, kuriems rūpi Lietuvos 
švietimas. Ši bendrija veikia 
Pasaulio LB ir JAV LB žinioje 
ir ketina bendradarbiauti su 
JAV LB krašto valdyba bei jos 
institucijomis. Bendrijos veiklai 
pritaria LB švietimo taryba. 

Kokie šios bendrijos veikimo 
tikslai? Galutinis tikslas tai 
būtų padėti Lietuvai sukurti 
modernią, demokratinę Lie
tuvos mokyklą. O pakeliui į šį 
tikslą numatoma atlikti daug 
didelių ir mažų darbų. Ypa
t ingai dideli darbai laukia 
atsilikusių vaikų aukėjime ir 
švietime. Šioje srityje tary
biniais metais Lietuvoje, kaip ir 
Sovietų Sąjungoje, trūko spe
cialių programų atsilikusių 
vaikų mokymui bei specialis
t ams sąlygų susipažinus su 
pasauline praktika tobulintis 
šioje srityje. O juk kiekvienas 
vaikas, nežiūrint į jo gabumus 
ar sugebėjimus, turi turėti teise 
į mokslą, švietimą. Turi teisę 
išmokti laisvai mąstyti, sampro
taut i , pagal pajėgumą įsigyti 
profesiją, išmokti darbo, amato. 
Tokiam švietimui reikalinga 
speciali metodika, naujas požiū 
r is į kiekvieną vaiką, kaip į po
tencialų mokymui individą, 
atsižvelgiant į jo asmeninius su
gebėjimus. Amerikos švietimo 
lygis, dirbant su atsilikusiais 
vaikais, yra toli pažengęs. Todėl 
A.P.P.L.E. stengiasi įvairiais 
būdais perduoti Lietuvos peda
gogams ir vaikų specialistams 
tą sukauptą patirtį visose peda
gogikos srityse ir jų tarpe — 
specialaus ugdymo srityje. Vyk
dant šią programą, atsiveria 

didelės galimybės, kaip prisidėti 
prie Lietuvos švietimo per
tvarkos proceso. A.P.P.L.E. 
veiklos programoje yra numa
tyta: skatinti Amerikos peda
gogus, keliant savo kvalifika
cijas, atlikti mokslo darbus 
Lietuvoje; sudaryti sąlygas 
atvykstantiems Lietuvos peda
gogams susipažinti su savo 
specialybės žmonėmis ir me
todika Amerikoje; rūpintis 
Amer ikos ir t a rp tau t in ių 
sąjungų bendradarbiavimu su 
panašiais vienetais Lietuvoje, o 
taip pat pedagoginių institutų 
bei kitų mokyklų Amerikoje ir 
Lietuvoje ryšiais; paruošti 
Lietuvos mokytojams nau
dingus JAV spaudoje išleistus 
straipsnius, kurie galėtų būti 
skelbiami Lietuvos spaudos lei
d in iuose ; ruošti medžiagą 
(straipsnius, video juostas ir 
pan.) mokyklinio amžiaus vaikų 
tėvams apie didžiulę tėvų įtaką 
vaiko asmenybės ugdyme; supa
žindinti pedagogus ir kitus 
specialistus su galimybėmis 
gaut stipendijas iš įvairių JAV 
fondų, paremiančiu jų profesinį 
darbą Lietuvoje: ieškoti įvairių 

medžiaginių aukų, tokių, kaip 
mokymo priemones, vadovėliai 
ir pan., įvairiose leidyklose bei 
mokyklose; skleisti žinias apie 
lietuviškos mokyklos padėtį 
Amerikos spaudos leidiniuose. 

Išdėsčius šias pagrindines 
A.P.P.L.E. veikimo gaires 
reikėtų paminėti jau atliktus 
šios bendrijos darbus. 

Neseniai Amerikoje lankėsi 
vaikų psichiatras iš Lietuvos, 
medicinos mokslų kandidatas, 
Lietuvos psichiatrų draugijos 
pirmininkas dr. Dainius Pūras. 

Dr. D. Pūras yra be galo susi
rūpinęs specialaus vaikų 
ugdymo problema Lietuvoje. 
Kol kas vaikai , t u r i n t y s 
mokymosi sunkumų, protiškai 
atsilikę vaikai yra laikomi 
antrarūšiais piliečiais. Vaikai 
su sunkesniais vystymosi su
trikimais yra visiškai izoliuoti 
nuo visuomenės, jiems nėra 
specialių mokymo programų, 
trūksta specialistų, gebančių su 
vaikais dirbti. Todėl savo vieš
nagės Amerikoje metu dr. D. 
Pūras labiausiai domėjosi spe
cialaus vaikų lavinimo sritimi 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. A.P.P.L.E. bendrija labai 
sėkmingai koordinavo dr. D. Pū
ro kelionės po Ameriką 
tvarkaraštį. 

A.P.P.L.E. bendrija jau yra 
numačiusi eilę veiklos projektų 
ir ateičiai. Vienas iš jų yra 
Lietuvoje organizuojami moky
tojų kvalifikacijos kėlimo kur
sai. A.P.P.L.E. atsakomybė or
ganizuojant šiuos kursus, su
statyti pagrindinę kursų pro
gramą, surasti dėstytojus, no
rinčius skaityti paskaitas kur
sų metu, numatyti įvairių 
paskaitų temas. Tokių kursų 
suorganizavimas praplėstų 
Lietuvos pedagogų žinias, pa
dėtų užmegzti glaudžius ryšius 
tarp Amerikos bei Lietuvos 
vaikų mokymo specialistų, atsi
vertų galimybės vieni kitus 
pažinti ir ateityje sėkmingai 
bendradarb iau t i , a t s t a t a n t 
Lietuvos mokyklą. Mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo kursai 
Lietuvoje numatomi 1991 liepos 
13 — rugpjūčio 14 dienomis. 
Kursų programa susidarys iš 
dviejų pamainų po dvi savaites. 
Kursus Lietuvoje koordinuos 
Mokytojų kvalifikacijos centro 
direktorius Rimantas Želvys. 

Kviečiame visus įsirašyti į 
A.P.P.L.E. gretas, prisidėti prie 
šios bendrijos veiklos. Juk 
mokytojo profesija Lietuvoje 
nuo seno buvo laikoma viena iš 
labiausiai gerbtinų profesijų. 
Mokytojų rankose yra laisvos 
Lietuvos vaikų ateitis. Padėki
te Lietuvos mokytojams at
statyti Lietuvos mokyklą — 
mokyklą su gražiomis senomis 
tradicijomis ir naujais, mo
derniškais mokvmo metodais. 

A.A. ALFONSAS 
VALAVIČIUS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. sausio mėn. 10 d. 

1990 m. gruodžio 14 d. Los 
Angeles mirė ekonomistas Al
fonsas Valavičius Velionis buvo 
gimęs 1905 m. lapkričio 26 d. 
Anapilio vienkiemyje, Dusetų 
valsč., Zarasų apskr. Aukštes
nįjį mokslą ėjo Šiaulių ir Še
duvos gimnazijose, baigė Kau
ne. Univers i te te s tudi javo 
ekonominius mokslus. Ekono
misto diplomą gavo 1934 m. Dir
bo Finansų ministerijoje mo
kesčių departamente, paskuti
niuoju metu vyr revizorium iki 
1944 m., kol pasitraukė su 
šeima į Vakarus. Jaunystėje 
išėjęs žurnalistikos kursus, ve
damus Mato Šalčiaus, ben
dradarbiavo „Trimite". „Lie
tuvos Aide" ir kitoje periodinėje 
spaudoje. Gyvendamas Kemp-
tene , Vokietijoje, įs teigė 
kooperatyvą, ir jam pirminin
kavo. 1949 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno East Chicago. Ind. 
Čia be tiesioginio fizinio darbo 
pragyvenimui, bendradarbiavo 
„Drauge", išvertė Sabik — 
Vogulovo knygą „Raudonasis 
maras nugalėtoje Vokietijoje" 
'Draugo spaustuvė). 

Po kelerių metų A. Valavičius 
su šeima dėl klimatinių sąlygų 
persikėlė į Los Angeles. Čia, 
pastoviai įsikūręs, įsijungė į 
visuomeninę veiklą. įstojo į 
LTS. Jis buvo vienas iš steigėjų 
Lietuvių Tautiniu namų ir kurį 
laiką valdybos pirmininkas. 
Dalyvavo steigiant Lietuvių 
kredito uniją, kurioje ilgą laiką 
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LTS vardu p a r e i k š d a m a s 
užuojautą,. Lietuvių Tautinių 
namų vardu kalbėjo J. Petronis. 
Lietuvių kredito unijos vardu I. 
Medžiukas. Sugiedojus „Marija, 
Marija * ir Lietuvos himną, visi 
nuvyko į Tautinius namus, kur 
buvo pakviesti pietums. Čia 
prisiminimais iš santykių su 
Alfonsu pasidalino su kitais žur

nal is tas B. Raila ir B. Dūda. 
Pr i ta ikyta savo kūrybos eilė
raštį padeklamavo poetė D. 
Mitkienė. 

Reikšdami užuojautą našlei ir 
visiems jo artimiesiems, tikime, 
kad jo siela džiaugiasi prie Vieš
p a t i e s sos to , nes j is p e r 
gyvenimą ėjo teisingu keliu. 

Ig. Medžiukas 

A.P.P.L.E. bendrijai gali 
priklausyti įvairūs specialistai, 
dirbantys vaiku švietimo bei 
vaikų apsaugos srityse. O taip 
pat visi asmenys, kurie nori 
prisidėti prie Lietuvos švietimo 
pertvarkos darbų. Norinčius 
užsiregistruoti prašome atsiųs
ti savo vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir specialybės sritį šiuo 
adresu: A.P.P.L.E.. c/o Lithu 
anian Resource Center, P. O. 
Box 1370, West Hartford, CT 
06107, tel. 203-521-7051. 

Raimonda Rukš ienė 

A.a. Alfonsas Valavičius 

ėjo įva i r ias pa re igas val
dyboje ir kredito komitete. 

Pr ieš ke le tą me tų A. 
Valavičius turėjo sunkią širdies 
operaciją. Paskut in iu metu 
buvo pasitraukęs iš aktyvios 
v isuomeninės veiklos, bet 
pinigais rėmė lietuviškus dar
bus ir spaudą. Liko žmona Van
da, su kuria išgyveno 62 metus, 
dvi dukterys, sūnus su šeimo
mis ir vaikaičiai. 

Velionis Alfonsas buvo ra
maus būdo, kuklus, jautrios 
širdies, teisingas. Jo kūnas 
karste gruodžio 20 d. buvo at
vežtas į šv. Kazimiero bažnyčią, 
kurioje buvo sukalbėtas rožinis, 
o kitą dieną vyko gedulingos 
Mišios. Rožiniui vadovavo ir šv. 
Mišias atnašavo prel. V. Bar-
tuška, lekcijas skaitė A. Pažiū-
rienė. Giedojo solistė J. Čeka-
nauskienė, vargonuojant muzi
kui V. Raliui. Vakare j bažnyčią 
atsilankęs Lietuvos gen. konsu
las V. Čekanauskas pagerbė 
mirusįjį. 

Gruodžio 21d . velionio kūnas 
buvo nulydėtas į Forest Lawn 
kapines . Religines apeigas 
atlikus prel. V. Bartuškai, A. 
Mažeika nusakė mirusiojo bio
grafiją ir atsisveikino ALT-os ir 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
Inž. BRONIUS 

GALINIS 

Jau sueina vieneri metai, kai užbaigė šios žemės kelionę 
mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir Brolis, kurio neteko 
me 1990 m sausio 13 dieną. 

Jis paliko mums savo meilę ir tegul Gailestingas Dievas 
suteikia Jam Amžiną Ramybę. Minint Jo brangų atminimą. 
šv. Mišios bus atnašaujamos Jo gimtajame Vilniuje — Arki
katedroje Sv. Kazimiero koplyčioje, prie Šv. Karsto ir Šv. 
Mikalojau- bažnyčioje. 

Dėkojame visiems, kurie dalijosi su mumis netekimo 
skausmu ir prašome prisiminti velionį savo maldose. 

Nu' žmona, dukterys, žentas, anūkai ir brolis su 
šeima. 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MARIJA MARCIJONIENĖ 

Jau -uėjo vieneri metai, kai ji sausio 11 d. pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo. Sausio 15 d. buvo palaidota iš Bnghton Pk 
Nekaltoj Prasidėjimo bažnyčios. Jos brangiam atminimui bus 
atnašaujamo* šv. Mišios Švč. Mergeles Marijos Gimimo haž 
nyčioje <ausio 12 d., šeštadienį, 5 vai p.p. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti 
pamai- • prisiminti a.a. Marija savo maldose 

Gerojo Ganytojo globos namai 

Medinis paminklas Joniškėlyje, Lietuvoje, lietuviams Sibiro tremtiniams. 

A. tA . 
Dipl. e k o n o m i s t a s 

ALFONSAS VALAVIČIUS 
Mirė 1990 m. gruodžio 14 d., Los Angeles, C A , 

sulaukęs 85 m. amžiaus . 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskr i ty je . Gyveno Kau

ne. 
1990 m. gruodžio 21 d. iš Sv. Kazimiero lietuvių 

bažnyčios velionis buvo nu lydė tas j Forest Lawn 
kapines, Glendale, Kalifornijoje. 

Nuliūdę liko: ž m o n a V a n d a , d u k r o s La ima ir 
J ū r a t ė , s ū n u s V y t a u t a s ir j ų š e i m o s . 

G A I D A S - D A I M I D 
E I D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus la idotuv ių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack la ido tuv ių namai: 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
Z533 Wesl 7lst Street 

Chicago. Kno i s 60629 
l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60166 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 Sooth ^Oth Avenue 

C u oro, Illinois 60650 
"08-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South ^ t h Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(3l2)-476-2345 

ANTHONA B PETKUS 
DONAI O A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

file:///larquette


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. sausio mėn. 10 d. 

x „Draugo" metinis kon
certas bus kovo 17 d. 2 vai. p.p. 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoj. Atvyksta inžinierių 
kvartetas iš Los Angeles. Jiems 
akompanuos muzikė Raimonda 
Apeikytė. Bilietus į koncertą 
galima įsigyti Vaznelių preky
boje. Prašoma šį koncertą 
paremti savo sveikinimais. 

x A.a. Jonas Adomaitis, 71 
metų amžiaus, staiga mirė Sun-
ny Hills. Fla. Jis yra buvęs ilga
metis Rochesterio choro vadovas 
ir dirigentas, Dainavos choro 
chormeisteris. Pamaldos bus 
šeštadienį, sausio 12 d. Šv. Te
resės bažnyčioje Sunny Hills. Li
ko nuliūdime žmona. Plačiau 
bus parašyta vėliau. 

x JAV LB New Yorko apy
garda, kurios pirmininkas yra 
Vytautas Alksninis, ruošia kny
gų, rūbų. muilo ir ki tų 
reikmenų konteinerį siuntimui 
į Lietuvą. Jau surinkta 13.000 
svarų reikmenų, o supakavimą 
re ikės užbaigti ligi sausio 
vidurio. Norintys prisidėti gali 
prisiųsti dėžes UPS ar panašiu 
persiuntimo būdu LB New 
Yorko apygardai, KASA, 86-21 
114th Street, New York, NY 
11418. 

x „Car i tas" draugi ja iš 
Lietuvos sveikina visus Ameri
kos lietuvius šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. 

x Richard E. Bartash įBar-
t a š ius i , l ie tuvių ki lmės 
Amerikos pilietis iš Rochester. 
N.Y., dažnai rašo laiškus laik
raščiams. Dabar parašė apie 
prez. G. Bush, norintį karu 
spręsti taikos klausimus. Jis 
užsimena ir Artimųjų Rytų 
krizę. 

x „Medicina", išeivijos lietu
vių gydytojų sąjungos žurnalas. 
Nr. 2, išėjo iš spaudos. Siame 
numeryje yra daug medicinos 
straipsnių, bet ypač pažymėtina 
gydytojų lietuvių kronika ir 
informacija apie naujus gydyto
jus, apie mirusius ir pasižymėju
sius gydytojus lietuvius. Žur
nalą redaguoja dr. Vaclovas 
Šaulys, administruoja ir įžangą 
rašo Irena Makštutienė. 

x Kojų patikrinimas nemo
kamai atliekamas Šv. Kryžiaus 
ligoninės Outpatient skyriuje. 
Esan t r e ika lu i , l igoninėje 
lazeriu išoperuojamos karpos, 
įaugę nagai, neuromos. Operuo
jami „bunions", gydomi įvairūs 
išnarinimai, gyslų patempimai. 
Susitarimui dėl patikrinimo 
skambinti tel. 312-471-5550. 
Patikrinimus atlieka patyrę 
kojų specialistai-podiatristai. 

x Į Pedagoginio Lituanis
tikos instituto vakarą, šeš
tadienį, sausio 19 d., vyksiantį 
Jaunimo centro didž salėje, vie
tas rezervuoja Alicija Brazai-
tienė, tel. 708-598-8331. Visi 
kviečiami. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
INTERNATIONAL, INC., 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Lie tuvių fondas or
ganizuoja Lietuvos valstybinės 
operos solistų Irenos Milkevičiū
tės, Virgilijaus Noreikos ir 
p ian is tės Gražinos Ručy-
tės-Landsbergienes seriją kon
certų. Koncertai bu? balandžio 
mėn. Bostone, Baltimore, St. 
Petersburge, Los Angelėje, 
Chicagoje. Detroite ir Cleve-
lande. Informacijoms kreiptis į 
tų vietovių L. fondo Įgaliotinius. 

x Rimanto Petro Briedelio 
su Valerie Anne Vrhel užsakai 
prieš moterystės santuoką eina 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 

x Kauno vyrų vokalinis an
samblis „Stumbras" turėjo 
apie 200 sceninių pasirodymų. 
Koncertavo ne tik Lietuvoje, bet 
ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Bulgarijoje ir kitur. Rašo: „Visi 
ansamblio dalyviai myli dainą, 
myli savo Tėvynę Lietuvą. 
Aktyvia i dalyvauja jos 
atgimime, matydami gražiausią 
ir švenčiausią tikslą — Lietuvos 
Nepriklausomybę". Šį ansamblį 
išgirsime sausio 19 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro Lietuvių 
centre Lemonte. 

x Sausio 20 d. 11 vai. Cice
ro Šv. Antano bažnyčioje bus 
pamaldos už žuvusius, išva
duojant Klaipėdos kraštą, o 12 
vai. minėjimas parapijos salėje. 
Kalbės skautas vytis fil. Jonas 
Dainauskas, o meninėje dalyje 
svečiai iš Lietuvos Mažintai ir 
Manigirdas Motekaitis. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa paprastą susirinkimą turės 
ateinantį antradienį, sausio 15 
d., 7:30 vai. vak. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos mokyklos 
salėje. Nariai prašomi rašyti 
mūsų kongresmanams ir sena
toriams politiniais re ika la is 
laiškus ir palaikyti lietuviškus 
reikalus. Taip pat prašoma at
kreipti dėmesį į naują susirin
kimo laiką. 

x Dr. V. Bulavas, Martyno 
Mažvydo bibliotekos Vilniuje 
direktorius, sveikina „Draugo" 
redakciją ir visus lietuvius su 
šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
metais. 

Pagerbiant Stasj Barą jo sukaktyje. Iš kai- Stasys Balzekas. Stasys Baras ir Dovydas 
Mackevičius. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Inž. Stasys ir Prudencija 
Jakubauskai, Palos Hills, 111.. 
..Draugo" garbės prenumerato
riai ir nuoširdūs jo rėmėjai, 
atsiuntė mokestį už dvi metines 
prenumeratas, pridėjo 40 dol. 
dienraščio stiprinimui ir 25 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Ta proga palinkėjo visiems 
sveikatos 1991 metuose. Labai 
dėkojame už mielus linkėjimus 
ir aukas. 

x Padėkos šv. Mišios ir 
pamaldos už Lietuvą įvyks sau
sio 12 d., šeštadieni. 5:30 v.v. 
Tėvu Jėzuitų koplyčioje. Židi
nys maloniai kviečia dalyvauti. 

(sk) 

x Skolastika Kryževičiū-
tė-Jonavičienė ieško savo bro
lio Pranciškaus Kryževičiaus, 
kilusio iš Plungės, Kepurėnų 
km., gyvenusio Chicagoje. 
Prašau jį arba jo vaikus rašyti: 
Lithuania . P l u n g ė s r a j . 
235644, Žemaičių Kalvarija, 
S. Jonavičienei. 

(sk) 

x Select Wines & Liquors, 
3018 Hobson Rd.. Woodridge, 
IL 60517 pristato per imus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

<sk) 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS doleriais, tvarko PA
LIKIMUS. Video, stereo, tele
vizorius, kompiuterius, fa-
xus, mezgimo, siuvimo ma
šinas galime persiųsti apmokė
tu muitu ir pristatyti j namus 
Lietuvoje. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL, 
60629. tel. 312-436-7772. 

'sk) 

PASIRUOŠIMAS ŠVENTEI 

Šių metų sausio 3 d., ketvir
tadienį, į Vyresniųjų centrą 
Chicagoje rinkosi žmonės dirb
t i — siųsti laišką, kur i s kviestų 
lietuvius gyvenančius plačioje 
Amerikoje į Lietuvių Muzikos 
šventę, įvykstančią gegužės 
15-28 d. Chicagoje. Muzikos 

x Dr. Jonas Šalna, Juno 
Beach. Fla., Sofija Galante, Oak 
Brook. 111.. dr. A. Laucis. Mt. 
Olive, 111.. dr. Aldona Naudžius. 
Chicago. 111., Aleksas Lauraitis. 
Willow Springs. 111.. P. Gied-
r i m a s , Chicago , III., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Muz. S tasys Sližys, šv. 
Antano lietuvių parapijos Det
roite choro vadovas ir ilgametis 
. .Draugo" bendradarb is , su 
šventiškais linkėjimais atsiuntė 
ir 25 dol. auką dienraščiui pa
remti. Jo vadovaujamas choras. 
o taip pat ir Moterų vokalinis 
vienetas neseniai šventė savo 
veiklos dešimtmetį. Dėkojame 
už p a r a m ą l a i k r a š č i u i ir 
linkime jam ir Šv. Antano par. 
chorui sėkmingos veiklos , i 
antrą dešimtmetį žengiant. 

x Už kalėdines korteles ir 
kalendorių a ts iuntė po 15 dol 
P. Sniegaitis, D. Ju rkus . K. 
Baliulis, J. Balskus, M. Pauliu-
konienė, Birutė Girnius, M. 
Jankauskas . J. Vi tėnas . Eug. 
Balčiūnas. Jonas Rudaitis, J. 
Kasčiukas, M. Rudait is , Dana 
Bendikas . E lena P a t a c k a s . 
Ačiū. 

x J u o z a s N e v e r a u s k a s . 
M u n s t e r , I n d . , p r a t ę s ė 
prenumeratą, pridėjo 30 dol. 
dienraščio paramai ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. J. Neverauską skelbiame 
garbės prenumerator ium, o už 
auką labai dėkojame. 

šventės apimty e Dainų šventė 
ir Opera ir dar daugybė kitų 
renginių — iš viso devyni ir įvai
rios meno parodos net trijose 
vietose. 

Susirinko net 40 asmenų. 
Penkias valandas dėstė, klijavo, 
adresavo, paruošė ir išsiuntė 
13,000 laiškų, kuriuose tilpo 
lankstinukas su šventės tvarka
rašč iu , informacija bil ietų 
užsakymui, prašymas šventėje 
dalyvauti ir auka prisidėti prie 
šventės suruošimo. Tikimės, 
kad po plačią Ameriką paskleis
ti 13,000 laiškų pasieks lietuvių 
namus, jie tuos laiškus per
skaitys, ruošis šventėje daly
vauti ir bent kokia auka parems 
šios šventės ruošimą. 

Laiškų siuntime dalyvavo 
pats šventes rengimo komiteto 
p i r m i n i n k a s Stasys Baras , 
Elena Barienė, Jonas ir Irena 
Levickai, Elytė Šneiderienė, 
Sofija Plenienė, Adolfas Dirgėla, 
Elena ir Kazys Majauskai, 
Marytė Radzevičienė, Janina 
Daunorienė. Elena Kernagienė. 
Valentinas Račiūnas, Zenonas 
Krasauskas. Elena Pajėdienė, 
Eduardas Vitkus, Kleopatra 
Šimkienė, Bronius Gelažius, 
Aldona Šmulkštienė, Laima 
Vaičiūnienė. Aleksas Smilga. 
Kos t a s Dočkus, K a t r y n a 
Bertužiene. Viktorija Vala-
vičienė. Marija Ročkuvienė, 
Zosė Adomavičiūtė, Juzė Iva-
šauskienė, Birutė Švelnienė. 
Vaclovas Jakovickas, Arūnas 
Budrevič ius , Salomėja 
Daulienė, Algis Čepėnas, Danu
t ė Korzonienė, An tanas 
Sere ika , Vida B r a z a i t y t ė . 
S ta sys Juškos , Aldona 
Grincevičienė, Vytautas Dijo
kas. Antanas Valavičius ir Biru
tė Jasaitiene. 

Vytautas Dijokas prižiūrėjo, 
kad bedirbdami neištrokštų ir 
neišalktų, o Antanas Valavičius 
rūpinosi, kad visiems darbo 
užtektų ir kad visi laiškai į tei

singus pašto maišus patektų. 
Lietuvių Muzikos šventės 
rengėjai ir laiškų siuntėjai 
tikisi, kad lietuvių visuomenė jų 
laišką gaus. perskaitys ir į jį re
aguos: rengsis šventėje dalyvau
ti ir auka prisidės prie šventės 
surengimo. 

Birutė Jasaitienė 

Regina Gasparoniene, Lietuvos 
dukterų Los Angeles valdybos pirmi
ninke, daro pranešima Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. 

SUVAŽIAVIMAS 
IR KŪČIOS 

R. L. Bendruomenes tarybos 
narių ir atstovų suvažiavimas 
įvyko 1990 m. gruodžio 8 d. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos salėje. Suvažiavimą trum
pu, bet išsamiu žodžiu atidarė 
tarybos pirmininkas Andrius 
Juškevičius. Kan. V. Zaka
rauskui sukalbėjus invokaciją. 
buvo tylos minutės susikau
pimu pagerbti mirę nariai. 
Suvažiavimui pirmininkavo 
Vladas Pauža, Ignas Pet
rauskas ir Stasys Dubauskas. 

Suvažiavime buvo peržvelgti 
nuveikti darbai ir nustatytos 
gaires ateities veiklai. Suvažia
vime žodį tarė Lietuvos Laisvės 
lygos atstovas dr. Algirdas Stat-
kevičius, kuris labai plačiai 
nusakė apie vykstančią kovą 
prieš komunistinę ideologiją pa
vergtose tautose. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu. 

Po suvažiavimo, 6 vai. vakaro, 
toje pačioje salėje įvyko Kūčių 
vakarienė. Gražiai išdekoruota 
salė, prie scenos stovinti lietu
viškais šiaudinukais papuošta 
Kalėdų eglutė darė žavingą 
vaizdą. Publikai susėdus prie 
stalų, Kūčių rengimo pirmi
ninkė Ant. Repšienė trumpu 
žodžiu pasveikino visus gausiai 
atsilankiusius į šį neeilinį 
renginį — Kūčias. Baigdama 
tarė: ,.Tęskime šias tradicijas 
toliau iš kartos į kar tą ir 
parodykime pasaul iui , kad 
esame gyva, o ne nudžiūvusi 
Tautos kamieno šaka". 

Tolimesnę programą pravedė 
Liucija Hofmanienė, kuri savo 
labai gerai paruoštoje 
apžvalgoje apie Kūčias, jų 
reikšmę ir tradicijas perdavė 
Kūčių dalyviams. Po to sekė 
Laisvės kovotojų prisiminimas 
— pagerbimas jų garbei žvakių 
uždegimas. Programos vadovė, 
apibūdinusi kiekvienos žvakės 
paskirtį, kvietė asmenis ją 
uždegti. Už savanorius — kū
rėjus ir karius, žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės žvakę uždegė Andrius 
Juškevičius ir dr. Bronė Motu-
šienė. Už žuvusius partizanus ir 
visus laisvės kovotojus žvakę 
uždegė Augustinas Ašoklis ir 
dr. Joana Danilevičienė. Už žu
vusius Sibiro tremtinius ir 
kalėjimuose nukankintus žvakę 
uždegė dr. Algirdas Statkevi-
čius ir Zuzana Juškevičienė. Už 
mirusius R. Lietuvių Bend
ruomenės narius žvakę uždegė 
dr. Vytautas Dargis ir Antanina 
Repšienė. Už kovojančią Lie
tuvą, kad Aukščiausias lai
mintų jų laisvės siekio pastan
gas, žvakę uždegė inž. Grožvy-
das Lazauskas ir Aldona 
Kačinskienė. 

Kan. V. Zakarauskui palaimi
nus plotkeles, buvo pateikti Tal-
man krautuvės sav. M. Kupci-
kevičienes labai gardžiai pa
ruošti Kūčių vakarienės valgiai. 
Jau gerokai pasisotinus, kle
bonui kun. J. Kuzinskui prave
dant ir K. Skaisgiriui pianinu 
palydint, buvo sugiedotos kelios 
kalėdinės giesmės. Tuo ir 
baigėsi tautiniai dvasinio atsi
gaivinimo šventė. 

Baigiant širdingai dėkoju 
kun. J. Kuzinskui už leidimą 
naudotis parapijos sale ir jo 
paties dalyvavimą Kūčiose, K. 
Skaisgiriui už pagalbą, Liucijai 
Hofmanienei už įspūdingai pra
vestą programą, Zarasiškių klu
bui už stalo sudarymą, Baltic 
kepyklai už paaukotus saldu
mynus suvažiavimo kavutei, 
Vliko vicepirmininkui V. Jokū
baičiui netikėtai atsilankiusiam 
į Kūčias ir visiems dalyviams 
taip gausiai dalyvavusiems Kū
čiose. 

Ant. Repšienė 

LIETUVIŲ MUZIKOS 
ŠVENTĖ 

x Praleiskite Velykų šven
tes Lietuvoje! Kelionė įvyks: 
kovo 25 d.; 14 dienų Lietuvoje, 
2 naktys Kopenhagoje. Kaina: 
iš Čikagos - $1,795, iš New 
Yorko — $1,645. American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western , C h i c a g o , IL 
60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio. 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos " dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros. 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
bas" 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, DU. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

Seniai jau buvo pradėta apie 
ją rašyti, viskas atrodė taip toli, 
o dabar j au dideliais šuoliais 
artėja. Šventė apims beveik visą 
gegužės mėnesio antrąją pusę. 
Bus daug įvairių renginių, 
beveik kiekvienam pagal jo 
skonį. Nors šventė vyks Chica
goje, tačiau ji nėra čikagiečių, 
bet visos išeivijos kultūrinis 
renginys. Ne tik kultūrinis ren
ginys, bet ir lietuvybės manifes
tacija. Kadangi politinis klima
tas nėra pastovus, tad dar gali 
įvykt i įva i r ių pake i t imų. 
Tačiau, jeigu didelių pakeitimų 
neįvyks, tai bus vienuolika 
renginių ir keletas meno pa
rodų. Iš tų renginių iškyla lyg 
dvi viršūnės: tai Chicagos Lie
tuvių operos spektakliai ir 
Dainų šventė. Rengimo komi
tetui su opera yra mažiau 
rūpesčių, kadangi yra kolek
tyvas, kur i s pastoviai tuos 
reikalus tvarko. 

Visai kitas reikalas yra Dainų 
šventė. Jos nevyksta kasmet, 
tad kiekvienai šventei reikia be
veik iš naujo pasirengti. Dabar 
buvo beveik nenumatytai ilgas 
laiko tarpas. Bus praėję beveik 
aštuoneri metai nuo paskutinio
sios Dainų šventės. Tad reikia 
išjudinti chorus, sukelti entu
ziazmą ir rengimo komitetą be
veik naują sudaryti. Rengimo 
komitetas tai nėra garbės pre
zidiumas, tad ir savanorių 
mažiau teatsiranda. Reikia, kad 
žmonės norėtų dirbti ir šiokį 
tokį patyrimą toje srityje turėtų. 
Lietuvoje kiekviena sekcija 
turėtų savo etatus. Pas mus 
vyksta kiek kitaip, kadangi visi 
savanoriškai savo laiką aukoja, 
tad ir „etatų" neturime. 

Yra sudarytas šios sudėties 
centrinis rengimo komitetas. 
Vykdomas i s komi te tas : S. 
Baras — Muzikos šventės pirm., 
B. Jasaitienė — finansai; D. 
Kučėnienė — JAV LB Kultūros 
tarybos pirm., V. Momkus — 
Dainų šventė, V. Radžius — 
Opera: A. Steponavičienė — 
iždininkė. 

Komisijų pirmininkai : P. 
Aleksa — meno reikalai, D. Bin-
dokienė — leidinys, A. Brazis — 
mecenatai, S. Daulienė — ūkio 
reikalai, S. Endrijonienė — 
Poezijos dienos. S. Foti — 
spauda (anglų kalba) , R. 
Juškienė — garbės svečių kvie
timas, A. Kėželienė — garbės 
svečių priėmimas, P. Petrutis — 
radijo informacija, A. Putrius — 
renginių bilietai, M. Remienė — 
pokylis, R. Steponavičiūtė — 
nakvynės, V. Stropus — tran-
sportacija, J. Tamulaitis — nuo
traukos, A. ir R. Vaičiai — 
specialūs renginiai, J. Žygas — 
spauda (lietuvių kalba). 

Rengimo komitetas praėjusių 
metų gale išsiuntinėjo laiškus. 
L i e t u v i š k a visuomenė yra 
prašoma tų laiškų neišmesti, 
bet atsiliepti. Jau buvo minėta, 
kad šis renginys bus visos 
išeivijos, tad visa išeivija turėtų 
ir priėjo rengimo prisidėti. Taip 
pat reikėtų pagalvoti ir apie 
galimybe juose dalyvauti. Tad 
gal ir atostogas reikėtų iš anks
to patvarkyti. Nereikėtų pavy
dėti Chicagai, kad nereikės 
vargti ir važinėti. Reikėtų tik 
atsiminti, kad ant jos pečių ir di
džioji naštos dalis k ren ta . 
Tačiau šiuo atveju ir visos išei
vijos talka bus reikalinga, jeigu 
norime tikrai didingą šventę tu
rėti. J. Žygas 

Vyrų choras „Stumbras" iš Vilniaus dainuos Lemonte. 

— Šv. Kazimiero parapijos 
susirinkimas Montrealy buvo 
gruodžio 16 d. ir išsirinko naują 
komitetą, kurin įėjo Petras 
Bunys , Rapolas Pol išai t is , 
Mykolas Taparauskas, Aurelija 
Tušienė ir Jonas Zenka. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Seštad 9 r.t iki 1 vai d 


