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Okupacija prasideda! 
Spaudos draudimas Lietuvoje 

Vilnius. 1991 sausio 11. (LIC) 
— Sovietų daliniai pradėjo pulti 
įvairias vietoves Lietuvos Res
publikoje. 

Iki šiol buvo sužeisti t rys 
žmonės ir vienas nušautas, nors 
ši žinia dar nėra visiškai patvir
t inta. Vakar ryto žiniomis per 
radi ją ir televiziją, buvo 
sakoma, kad įvyko susirėmi
mas, pagal gautas žinias iš 
Lietuvos parlamento informaci
jos biuro Vilniuje. Sovietų ka
reiviai užėmė sostinėje spaudos 
pastatą ir Lietuvos saugumo 
rūmus. Sovietų kareiviai šaudė 
ir naudojo dujas užimant spau
dos centrą. Jie nustūmė žmones, 
kurie blokavo įėjimą į juos, 
išdaužė langus ir suėmė Lietu
vos apsaugos vyrus, saugo
jančius pastatą. Vienas buvo 
pašautas į kojas, kitas į galvą. 

Miestuose kareiviai 
Audrius Butkevičius, Lietu

vos apsaugos būrių direktorius, 
pasakė, kad pasta tas buvo 
Sovietų kareivių už imtas 
š a u d a n t ir i šva ran t dar
bininkus. Buvęs sužeistas ir 
trečias žmogus. Televizijos stotis 
apsupta ir jau paimta. Vilniaus 
radijas tęsia informacijas, patar
damas saugoti s t r a t eg ines 
vietas savo miestuose. Tačiau 
sovietų daliniai yra jau daugely
je miestų. Alytuje ir Šiauliuose 
irgi užimami pastatai. 

Lietuvos prez. Landsbergis 
skambino prez. Gorbačiovui, bet 
jo sekretorė atsakė, kad jis pie
tauja ir neturi laiko atsakyti 
telefoną. J i s norėjo jam 
pasakyti, kad sovietų kareiviai 
jau lieja lietuvių kraują ir 
paprašyti, kad įsakytų tai su
laikyti. 

Liejasi kraujas 
Lietuvos Užsienio ministerija 

išleido skubų pareiškimą pa
saulio valstybėms, kad Lietuvo
je jau prasidėjo ginkluotas 
užėmimas ir kraujo praliejimas, 
nes užimami pastatai, vyksta 
šaudymai ir liejasi kraujas. 

Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
pirm. Rimgaudas Eilunavičius 
dar spėjo pareikšti pasauliui: 
,.Prasideda nauja okupacija'". 
Jis prašo Vakaruose informuo
ti laikraščius ir vyriausybes ir 
kiekvieną laisvą žmogų dabar 
nes rytoj jie patys to jau 

nebegalės daryti. Šeštadienį 
laikraščiai nepasirodys, pasakė 
jis. nes įsiveržėliai sudaužė ir 
sunaikino spaudinamas laidas. 

Laukiama marionetinės vy
riausybės, kurią paskirs Gor
bačiovas. 

Popiežius Jonas Paulius II at
siuntė savo telegramą Lietuvos 
kardinolui Sladkevičiui, pa
reikšdamas „savo solidarumą 
su lietuvių tauta baisiame 
skausme ir nelaimėje". 

Kazimieros Prunskienės 
pareiškimas 

Lietuviai protestuoja savo sostinėje ir saugo Parlamento rūmus nuo Sovietų kareivių. Vakar 
Parlamentas jau buvo apsuptas. Gorbačiovas part-. įvo atsisakyti nepriklausomybės. 

Landsbergis pasisako 
ultimatumo klausimu 

Lietuva ir Kuwaitas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Kongr. Durbino protestas 
Sovietams 

L a i š k a i p r e z . B u s h u i ir S o v i e t ų a m b a s a d o r i u i 

Washingtonas. 1991 sausio 
10. — Šiandien kongresmenas 
Richar Durbin iš Illinois vals
tijos apkaltino Kremlių už įvedi
mą naujų dalinių j Lietuvą, pa
vadindamas tai ,.gąsdinimo 
aktu, kuris gali privesti prie 
Amerikos-Sovietų santykių 
pablogėjimo", praneša jo įstaiga 
Washingtone. 

J is sako, kad apsupimas 
Lietuvos parlamento ir televizi
jos bokšto Vilniuje padidina 
sovietų karinę veiklą Pabaltijo 
valstybėse ir Amerika privalo 
pasakyti aiškiai prez. Gorbačio-
viui. kad to netoleruos. Pami
nėjęs įtemptą padėtį Pabaltijo 
regione, kongr. Durbinas savo 
laiške prez. Bushui prašo jį im
tis tuoj pat aiškaus sprendimo 
Pabaltijo laisvės klausimu, kai 

jis susitiks vasario 11-13 die
nomis su Gorbačiovu Maskvoje. 
Šis laiškas buvo paskleistas 
kongresmenų tarpe. 

įtampa padidėjo, kai Sovietai 
pasiuntė paraš iu t in inkus į 
respublikas. Nors pasaulio akys 
nukreiptos į Persų įlankos 
reikalus, jis ragina prezidentą 
neužmiršti Ševardnadzės įspėji
mo, kad Gorbačiovas suima į 
savo rankas visą valdžią kartu 
su KGB ir kariuomene. 

Sovietams nereikia kareivių 
Kitame laiške Sovietų am

basadoriui Besmertnykui. kuris 
taip pat paskleistas Kongreso 
narių tarpe. Durbinas ragina 
Sovietų Sąjungą tuoj pat iš
spręsti Pabaltijo klausimą ne 
smurto keliu, nes naudojimas jė
gos blogai atsilieps į Amerikos-
Sovietų santykius. Priminęs de
mokratiškai išrinkto Lietuvos 
parlamento nepriklausomybes 
deklaraciją. Durbinas primena 
ir buvusią ekonominę sovietų 
blokadą, kur ios pasekmės 

jaučiamos Lietuvoje ir dabar. 
J i s nurodo, jog jaunuol iai 
pasirenka kitą tarnybą vietoj 
karinės ir iškelia klausimą, jog 
Sovietų vyriausybė, pasižadė
jusi sumažinti savo kariuomenę, 
dabar nėra reikalinga naujokų. 

Priminęs, jog nuo 1940 m. 
Amerika nepripažįsta Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą po 
ne te i sė to Hit ler io-Stal ino 
paktoj is iškelia paskutinių 
dienų įvykius ir ragina pasisa
kyti Amerikos vyriausybę vėl už 
Lietuvos laisvę ir pačių žmonių 
apsisprendimą Pabaltijyje. 

Vilnius. — 1991 sausio 10. — 
Lietuvos parlamento Informaci
jos biuras pranešė, jog prez. 
Vytautas Landsbergis turėjo 
spaudos konferenciją, kurios 
metu komentavo gautą prez. 
Gorbačiovo ultimatumą Lietu
vai. 

Gorbačiovo reikalavimai buvo 
įteikti lygiai po 1 metų. kai jis 
vizitavo Lietuvą 1990 sausio 10 
d., kaip Komunistų partijos 
generalinis sekretorius, buvo 
atvykęs į Lietuvą ir bandė įti
kinti žmones, kad susilaikytų 
nuo nepriklausomybės idėjos ir 
palaikytų vietinę partiją. Jis 
buvo sutiktas su reikalavimais 
atstatyti respublikos valsty
bingumą. Šis jo vizitas turėjo 
įtakos Lietuvos rinkimams. Są
jūdžio kandidatai laimėjo 1990 
m. vasario 24 dienos rinkimus, 
kurių platformoje buvo valsty
binės nepriklausomybės atsta
tymas, kuris buvo deklaruotas 
1990 m. kovo 11d. 
mmmmmrmmim 

Japonų — lietuvių 
draugija 

Vilnius. — Lietuvos ELTA 
praneša, jog čia įvyko Lietuvos-
Japonijos asociacijos stei
giamasis susirinkimas. 

Savarankiška visuomeninė 
organizacija pala ikys t a rp 
Lietuvos ir Japonijos kultūri
nius, meno ir mokslo ryšius, 
sieks bendradarbiavimo, tarpu
savio supratimo, propaguos 
japonų gyvenimą, tradicijas 
mūsų Respublikoje. 

Lietuvos-Japoniįos asociacijos 
prezidentu išrinktas Vilniaus 
universiteto chemijos fakulteto 
vyresnysis mokslinis bendra
darbis Rokas Bernotas. 

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos prezidentas 

— Lenkijos naujasis ministe-
ris pirmininkas Jan Bielecki pa
teikė savo parlamentui naują 
programa, surašytą 22 pusla
piuose, kuriuose yra punktas už 
laisvo verslo ekonimijos grei
tesnį įvedimą visose lenkų 
gyvenimo srityse. Jis savo 
Finansų ministeriu pasirinko 
tose pareigose buvusį L. Bal-
cerovičių, kuris taip pat yra už 
kainų padidinimą. 

Ultimatumas — paradoksas 
J i s p a s a k ė , jog Sovietų 

Sąjungos politinė vadovybė 
žengė žingsnį, kuris yra pavo
jingas taikai ir gerai valiai. Ir 
yra neatsakingas. Tai liečia tą 
ultimatumą, kurį gavo Lietuvos 
Respublikos parlamentas. Ir 
toliau Landsbergis pasakė, jog 
pats ultumatumas yra paradok
sas. Michailas Gorbačiovas rei
kalauja, jog Sovietų Sąjungos 
konstitucijos galiojimas būtų 
atstatytas Lietuvos Respubli
koje. Tai reiškia, jog Michailas 
Gorbačiovas pripažįsta, kad So

vietų Sąjungos konstitucija ne
veikia Lietuvos Respublikoje. 
Prez. Landsbergis tęsė savo pa
reiškimą, pasakodamas, jog 
tokiu būdu galima reikalauti 
kaimyninių valstybių, ir spe
cialiai tų, kurių teritorijoje yra 
Sovietų daliniai, kad Sovietų 
konstitucijos ga ;o;,imas būtu 
pripažintas. Tai r->sąs pav/zdys 
pasauliui su kokios rūšies galvo
jimo žmonėmis tenka susidurti, 
kalbant apie įsteigimą valsty
bės, valdomos įstatymais, bet ne 
diktatūra. 

Ultimatumas be datos 
Atsakydama> į klausimą dėl 

ultimatumo datos, Landsbergis 
atsakė: .,Šis ultimatumas neturi 
datos. Tai yra vienintelis skir
tumas tarp šio ultimatumo ir 
ultimatumo, kurį Lietuva gavo 
iš to pačio krašto 1940 metų 
naktį iš birže; :<• 14-osios į 15-ąją. 
Pasakyta: ..tuoj pat". Prez. 
Landsbergis oažymėjo. kad šis 
ultimatumą.- į t ampa su supla-
nuotom pros :etinėm demon
stracijom. Ji> paaiškino, jog šios 
demonstracr s reikalauja, kad 
tie grasinimą. *urie išdėstyti ir 
ultimatume, tūtų įvesti kaip 
Lietuvos žmonių valios pareiš
kimas. 

Prez. Vytautas Landsbergis 
konstatavo. Lietuvos žmonės 
parodė savo valią, kai pats Mi
chailas Gorbačiovas atvyko į 
Lietuvą. Ji? .arėtų atvykti į 
Lietuvą dabar'. 

Kaip B Kuwaito 
Landsber..- dar komentavo 

„prezidentūrų valdymą". Jis 
pasakė: „Prt-:identinis valdy
mas mūsų avėju yra visiškai 
neteisus. Taiyrt terminas spe
cialiai klaidinti pasaulio visuo
menei. Mu-: atveju, tai yra 
okupacija, užsienio kraš to 
prezidento ' k ta . Tai yra tas 
pats prezidentinis valdymas 
kaip ir Kukate". 

Lietuvos ptez- Vytautas Land
sbergis da: <artą kreipėsi į 
Vakarų va - bių vyriausybes, 
kad padėtu diplomatiniu ir 
politiniu b\. ir kad pripažintų 
Lietuvos v lusybę. 

— Lietuvos prezidentą Vy
tautą Landsbergį cituoja „Los 
Angeles Times", paskelbdamas 
jo vieną pasakymą: „Didelis 
pavojus atėjo mūsų kraštui. Jų 
pagrindinis tikslas yra ne pa
gauti kelis tūkstančius jaunų 
vyrų, bet sukelti nepastovią 
situaciją ir riaušes". 

— E. Ševardnadze, tebeeinąs 
Sovietų užsienio reikalų mi-
nisterio pareigas, kalbėdamas 
su užsienio žurnalistais, išsi
reiškė, jog reikėjo pasiųst i 
dalinius į Pabaltijo respublikas 
ir kitur, kad apsaugotų Sovietų 
piliečius nuo smurto veiksmų. 

— Kaune, kaip praneša AP 
žinių agentūra, taip pat manev
ravo Sovietų daliniai, tačiau 
susirėmimų neįvyko. 

— Kinijos komunistinė vy
riausybe pradėjo dar keturių 
studentų teismą už 1989 m. 
vasarą reikalavimą pakeisti 
„teisėtą krašto vyriausybę", 
norint įvesti demokratinę val
džią. 

Vilnius. - 1991.1.08, 19 vai. 
30 min. 

Gerbiamieji deputatai! 
Aš tur iu konstatuoti , kad 

mūsų požiūriai konceptualiai 
išsiskiria. Aš turiu minty ūkinę 
ekonominę politiką. Pirmą 
kar tą mūsų požiūriai esminiai 
išsiskyrė pernai gal gegužės-bir
želio mėn., kai buvo formuo
jama derybų su Tarybų Sąjunga 
politika. Mes tuomet išvengėme 
krizės, bet dabar ta krizė realiai 
subrendo. Aš pareiškiu savo 
atsistatydinimą. Tai reiškia 
taip pat, kad visa Vyriausybė in 
corpore irgi atsistatydina. 

O dabar, jei Jums įdomu, aš 
norėčiau pasakyti, kas vyko 
šiandien mums susitikus su pre
zidentu Gorbačiovu, kur mes 
buvome su gerbiamu Bičkausku 
vakar pasiųsti, susitarus su 
mūsų derybų su Tarybų Sąjun
ga delegacija. Vakar sužinojus, 
kad sudėtinga situacija for
muojasi visose Baltijos vals
tybėse ir pasitarus su kaimy
ninių respublikų, pirmiausia. 
Latvijos premjeru, buvo pradėta 
konsultuotis su Aukščiausiosios 
tarybos vadovybe ir delegacijo
je dėl tokio susitikimo. Šiandien 
mes buvome priimti ir maždaug 
daugiau kaip pusę valandos 

— Iš Vilnius pranešta, kad 
tarptautine | telefonų pastatą 
jau užėmė -v ie tų kareiviai. 

— MaksM1)6 prez. Gorbačio
vas jsakė k ti prieš pomogra-
fiškas kasė ' - kad būtų „apsau 
gota viešoj ~oralė 

— Latvijos ir Lietuvos gy
ventojai, kaip praneša prancūzų 
žinių agentūra, kai buvo at
siųsti tūkstančiai parašiuti
ninkų į tas respublikas, kad 
sugaudytų jaunus tų kraštų 
vyrus į priverstine karo tarny
bą, pradėjo ruoštis jų slaptam 
apgyvendinimui pogrindyje. 

— Estijos užsienio reikalų mi-
nisteris Lennart Meri pareiškė, 
jog Kremliaus veiksmai siekia 
dabar tokių dalykų, kurių Cent
ro ir Vakarų Europa nėra 
mačiusi nuo 18-ojo amžiaus — 
priverstinio gaudymo į ka
riuomenę ir tokio žiauraus 
elgesio su pabaltiečiais kariais, 
kad jie po sadistinių kankinimų 
miršta. 

— Sovietų Gynybos minis-
teris D. Jazovas pasakė, jog 
35,000 jaunų vyrų atsisakė stoti 
į kariuomenę 1990 metais, o 
daugiau kaip 4,300 dezertyravo 
iš kariuomenės. Ir visa tai esą 
nepriklausomybės norinčiose 
respublikose, kurių vyriausybės 
juos globoja. 

- Sen. A. D'Amato iš Wa 
shingtono turėjo telefoninį pasi
kalbėjimą su Lietuvos Respubli
kos prezidentu Vytautu Lands
bergiu sausio 10 d. Senatorius 
pareiškė, .jog absoliučiai yra 
aišku, kad negali įvykti vasario 
viršūnių konferencija, negali 
būti suteikiama Sovietams pri
vilegijuotas prekybos statusas ir 
negali būti teikiama maistu pa
galba, jei Sovietų Sąjunga jėgą 
naudoja Pabaltijo valstybėse". 

Naujas Lietuvos 
ministras 

pirmininkas 
Vilnius. 1991 sausio 10. (LIC) 

— Lietuvos Aukščiausioji taryba 
šiandien patvirtino pirm. Vy
tau to Landsbergio nominuotą 
kandidatą į ministro pirmi
ninko postą ekonomistą Alber
tą Šimėną. Šimėnas buvo iš
r ink ta s balsų dauguma: 78 
deputatai balsavo už jo kandi
datūrą, 1 balsavo prieš. 29 su
silaikė. 

Šimėnas gimė 1950 vasario 17 
Anykščių rajone. Papilių kaime. 
J i s buvo pasiūlytas Sąjūdžio 
kandidatu Aukščiausiosios ta
rybos rinkimuose ir praeitų 
metų vasario mėn. buvo išrink
tas deputatu Druskininkų rin
kiminėj apygardoj. 1967 m. 
baigė Troškūnų vidurinę mo
kyklą ir įstojo į Vilniaus uni
versiteto Ekonomikos kiberne
tikos fakultetą. 1972 m. įgijo 
ekonomisto-matematiko specia
lybę. Kaip ekonomikos mokslų 
kandidatas, 1972-1984 m. dirbo 
LTSR Plano komitete. Liaudies 
ūkio planavimo ir Ekonomikos 
moks lų ty r imo i n s t i t u t e . 
1984-1989 m. dėstytoju. 1989 m. 
buvo išrinktas LTSR Mokslų 
akademijos Ekonomikos Insti
tu to Ūkio mechanizavimo sky
riaus VVT. moksliniu bendradar
biu. Šimėnas priklauso Centro 
frakcijai AT-oje. Vedęs, šei
moje auga trys sūnūs. 

Jis pakeičia Kazimierą Pruns
kienę, kuri antradienį iš tų pa
reigų atsistatydino. 

kalbėjome apie tai, kas šiandien 
mums rūpi. 

Pirmiausia dėl kariuomenės 
veiksmų. Klausimas del mūsų 
jaunuolių buvo išklausytas 
nepareiškiant konkrečios pozici
jos. Kitaip tariant, prezidentas 
pasiūlė mums tuoj pat su ger
biamu Bičkausku vykti į Gyny
bos ministeriją pas ministro 
pavaduotoją Moisejevą ir pats 
žadėjo paskambinti dėl tokio 
susitikimo ir pasiaiškinti šiuos 
k laus imus . Kadangi mes 
turėjome grįžti, tai pasiūlėm, 
kad bus deleguotas gerbiamas 
Butkevičius. Mes paprašem ger
biamą Butkevičių susiskam
binti su Maskva, su Gynybos 
ministerija, pasitikslinti, ar 
toks įgaliojimas duotas. Kelis 
kartus bandėm tą klausimą 
spręsti pas prezidentą, jis šito 
klausimo svarstyti nesiėmė. 

Antras momentas.tai yra gali
mybė susitikti derybų delaga-
cijomis. Aš bandžiau klausti 
kas. reiškia, šiuo atveju yra sub
jektas iš Tarybų Sąjungos pusės, 
kadangi premjeras Ryžkovas, 
kaip žinote, serga. Ir a r galės 
artimiausiu metu būti tęsiamos 
konsultacijos arba derybos-, tas 
pasakymas irgi nebuvo konkre
tus. Užsimenat apie ta i , kad 
mes vis siekiame tarptautinių 
standartų. Galimybę spręsti 
mūsų klausimą, jis mato parale
liai su Sąjungos sutartimi, kuri 
šeštadienį, pasirodo, federalinėj 
taryboj bus svarstoma Maskvo
je, reiškia — šitą šeštadienį. 
Tokiu atveju dar kartą, reiškia, 
patikslinus buvo sutikta, kad po 
šito, reiškia, svarstymo galės 
būti derinamas susitikimas su 
juo pačiu. 

Trečias momentas tai yra tai, 
kad mūsų klausimas jo požiū
riu, ar jo pozicija yra tokia, kad 
mūsų klausimas turėtų būti 
sprendžiamas per referendumą. 
Mes negilinom tos diskusijos ir 
neišsakėm net savo požiūrio į 
tai, ir buvo akcentuota, kad 
tokiu būdu turi būti patikrinta 
žmonių požiūris į Tarybų Sąjun
gą. Ir, baigiant tą mintį, buvo 
pasakyta, kad jeigu tai bus 
patikrinta, tai tada prasidės 
skyrybos. Na žinoma, reiškia, 
taip sakant, kabutėse, pagal 
įstatymus, pabrėžiant — pagal 
įstatymus. Tai tokiuose rėmuo
se vyko pokalbis ir jis baigėsi, 
kaip suprantat, nelabai apibrėž
tai M a n a u . kad. re i šk ia , 
jaunuolių klausimą galės ateity
je patikslinti ... mes kelis kar
tus pabrėžėm vėl tą pačią pozi
ciją, kurią visada pakartojome, 
tai yra jaunuolių saugumas, 
mūsų prieštaravimas priversti
niams veiksmams. į kuriuos ko
mentarų kokiu nors prezidentas 
nedavė. Apart pasiūlymo tartis 
su Gynmybos min i s t e r i j a , 
viskas. 

— Berlyne JAV ambasados 
skyriuje buvo areštuotas spau
dos sekretorius, kuris ten dirbo 
13 metų ir šnipinėjo sovietams. 
Stephen Laufer buvo Berlyno 
policijos areštuotas po inves-
tigacijos, kai buvo nustatyta, jog 
jis perduodavo KGB agentui ži
nias nuo 1977 iki 1990 metų ga
lo. 

— V a l s t y b ė s sekre tor ius 
James Bakeris iš Genevos buvo 
nuskridęs į Saudi Arabiją aptar 
ti susidariusios situacijos po 
nepasisekusių pasitarimų su 
Irako užsienio reikalų minis
teriu Tariq Asiz. 

KALENDORIUS 

S a u s i o 12 d.: E r n e s t a s , 
Arkadijus. Vaigedas. 

Sausio 13 d.: Hiliaras. Ve
ronika. Gotfridas. Gilvydė, 
Keta, Dargaudas. 

Saus io 14 d.: F e l i k s a s . 
Aukse. Hi lar i jus . La imis , 
Laima. Teodozijus. 

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

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:17. leidžiasi 4:40. 
Temperatūra šeštadienį 28 L. 

sekmadienį 29 1.. pirmadienį 31 
1., antradienį 30 1. 
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ŽIEMOS KURSAI 
DAINAVOJE 

Skraidančios snaigės, užšalęs 
Spyglio ežeras, židinio šiluma, 
draugų šypsenos... Moksleivių 
ateitininkų sąjungos Žiemos 
kursai prasidėjo 1990 m. gruo
džio 26 d. Kursuose dalyvavo 28 
moksleiviai. Jiems vadovavo vy
riausias kursų vadovas ir moks
leivių centro valdybos pir 
mininkas Audrius Polikaitis, 
kursų komendante Rūta Sid-
rytė, mergaičių vadovės Auksė 
Bankaitytė, Rima Polikaitytė, 
Asta Tijūnėlytė ir berniukų 
vadovai Tadas Kulbis, Gytis 
Liulevičius, Juozas Lukšas . 
Kursų progTamą paruošė ir 
kalbėtojus pakvietė ilgametis 
moksleivių ateitininkų draugas 
dr. Vytautas Vygantas. Žiemos 
kursų kapelionas buvo kun. 
Edis Putrimas. 

Štai kai kurių kursuose daly
vavusių moksleivių įspūdžiai: 

1990 m. Žiemos kursai įsibė
gėjo trečiadienį, gruodžio 26 d. 
su senų ir naujų draugų susiti
kimais. Įsitaisę savo kamba
riuose ir pavalgę šiltą vakarie
nę, papuošėm kalėdinę eglutę 
lemputėmis ir savo sukur ta is 
papuošalais. Vaidinome susipa
žinimo vaidinimėlius. 

„Kas mes esame?" „Kokie 
mūsų tikslai?" tai bandėme 
išspręsti visą ketvir tadienio 
rytą. Dr. Vytautas Vygantas 
vedė mus per idealų miškus ir 
tikslų reikšmių šalt inius. Po 
pietų, kai kurie čiuožė ir 
džiaugėsi užšalusiu Spygliu, o 
kiti lipo į baltai pasipuošusį 
Rambyno kalną. Kai sušilome, 
klausėmės Audriaus Polikaičio 
paskaitos apie m o k s l e i v i ų 
ateitininkų šių veiklos metų 
temą — drąsą ir ištvermę. Gytis 
Liulevičius mums parodė kaip 
naujai pažinti ateitininkiją ir jos 
principus. J is palygino ją su 
mašina. Variklis, ta i katali
kiškumas, o mašinos kūnas — 
kiti principai. Rima Polikaitytė 
aiškino apie ateitininkų gyve 
nimo simbolius. Vakare , po 
diskusijų apie drąsą ir ištvermę, 
susipažinome su Antanu Kul
bių, studentu filmų direktoriu
mi iš Bostono. Antanas mums 
parodė savo ankstyvesnę kūry
bą, savo susuktą filmą „Legen
da apie Geležinį vilką" ir aiški
no kaip tas filmas tapo realybe. 
Pavargę, ėjome i savo kam
barius sapnuoti sapnus apie 
senovės lietuvius ir kalavijuo
čius. 

Rima Idzelytė, 
Dearborn Heights, MI 

Penktadienį, gruodžio 28 d.. 
buvome labai užsiėmę. Iš ryto 
dalyvavome pokalbyje su Da

rium Sužiedėliu. J is kalbėjo 
apie dabartinę Lietuvos politinę 
ir kasdieninio gyvenimo padėtį. 
Po pietų Dar ius Pol ikai t i s 
pravedė laiškų rašymą mūsų 
amerikiečiams senatoriams ir 
kongTesmenams. Vakare visi 
kar tu prisiminėme savo gerą 
draugę Rena tą Šmulkš ty tę . 
nesen ia i mi rus ią . Rena tos 
art imiausios draugės apie ją 
pakalbėjo ir pagrojo juostelę iš 
šių metų moksleivių stovyklos 
Dainavoje, kurioje girdėjosi 
Renatos balsas. Po to, kun. Edis 
Putrimas atnašavo šv. Mišias už 
Renatos sielą. Baigėm šį visus 
jaudinantį vakarą giesme „Kaip 
grįžtančius paukščius". 

Lora Krumplytė, 
VVillovv Springs, IL 

Ateitininku federacijos vadas Juozas Polikaitis viduryje) apie veiklą tariasi su „Atei t ies" klubo 
Clevelande pirmininku Rimu Bridžium ir D i e v Motinos parapijos klebonu kun. Gediminu Ki-
jausku, SJ. 

tauta?" Nukeliavome į Lietuvos 
praeitį sužinoti apie mūsų 
tautos kilmę. Vaidinome Min
daugo, vargo mokyklos, knyg
nešių, partizanų ir dabartinės 
Lietuvos laikus. Po šios ilgos 
dienos vyko trumpas žaidimų 
vakaras. Paskutiniame pasi
l inksminime, v ienas kitą 
užrištomis akimis maitinome. 

Vadovai mums net leido išsi
tept i l ikusiu šokoladiniu 
pudingu, kad galėtume sal
džiau miegoti. 

Mėta Landytė, 
Solana Beach, CA 

Sekmadienį, gruodžio 30 d., 
išklausėme simpoziumo, kuris 
mums visiems buvo aktualus. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VADAS CLEVELANDE 

Moksleivių a te i t in inku Žiemos k'ir--
Griga l iūna i tė ir Julija Krumply tė . 

jse Dains vaitos klausosi Audra 

Lapkričio 17, 18 dienomis 
Clevelande lankėsi Ateitininkų 
federacijos vadas Juozas 
Polikaitis. Šeštadienį mūsų 
svečias susitiko su jaunučiais ir 
moksleiviais. Sekmadienį įvyko 
„Ateities" klubo susirinkimas 
kuriame Juozas Polikaitis supa
žindino dalyvius su sparčiai 
atgyjančia ateiuninkijos veikla 
Lietuvoje. Federacijos vadui 
teko aktyviai dalyvauti ateiti-
ninkijos atkūrimo suvažiavime 
Lietuvoje, 1989 m. sausio 7 d. 
Iki šiol ateitininkiją veikė po
grindyje. Atkūrimo suvažiavi
me dalyvavo arti 800 dalyvių. 
Lietuvos ateitininkijos pir
mininku vienbalsiai išrinktas 
išeivijos lietuvis dr. Arvydas 
Žygas. 

Darbas milžiniškas. Lietuva 
atgyja tautiniai, bet jai rei
kalingas ir dvasinis atgimimas. 
Cia ir yra ateitininkijos užduotis. 
Lietuvoje daug stoja į ateitinin
kijos gretas, ypač moksleiviai. 
Jaunimas yra išsiilgęs kilnes
nių siekių ir tikslų. Katali
kiškoje organizacijoje jaunimas 
randa tinkamą dirvą. Tačiau jie 
stokoja medžiagos, patirties, 
knygų; čia išeivija turi ateiti į 
pagalbą. Lietuvoje ypač trūksta 
dvasinių, idėjinių knygų. Jos 
gali būti ir anglų kalba, jie 

l auk ia įvair ios medžiagos. 
Amerikoje yra leidyklų, kurios 
sutinka knygas duoti veltui 
siuntimui į pavergtus kraštus. 
Knygas galima siųsti CARITAS 
adresu, kad pasiektų daugiau 
žmonių, o ypač tuos. kurie dir
ba su jaunimu. Būkime švieti
mo šaltiniai. 

Išeivijos veikla ir gražiai 
lietuviškai kalbantis jaunimas 
maloniai stebina Lietuvos bro
lius ir seseris. Juozas Polikaitis 
pabrėžė, kokia reikšminga ir 
svarbi yra mūsų veikla atgy
jančiai Lietuvai. Mes turime 
stoti visi kar tu ir padėti vieni 
kitiems. Atkūrimo suvažiavime 
buvo pabrėžta, kad ateitininki
ją yra viena šeima. Ateitininki
jos vadas yra tik vienas, ne
žiūrint kur jis bebūtu, a r 
Lietuvoje, ar išeivijoje. Mes 
esame viena šeima. 

Juozas Polikaitis perdavė dr. 
Arvydo Žygo dėkingumą už 
gautą paramą ir prašo, kad 
nepamirštume jų ir ateityje. 

Džiaugiamės ir dėkojame 
federacijos vadui Juozu i 
Polikaičiui už ap lankymą, 
supažindinimą su Lietuvos 
ateitininkų veikla, paraginimą 
veikti savo miestuose ir nepa
miršti beatbundančios Lietuvos. 

Stasė Kazlauskienė 

Išsiritę iš lovų ketvirtadienio 
rytą, pradėjome trečią pilna 
dieną Žiemos kursuose. Gruo
džio 29 d. rytinėje paskaitoje 
prelegentas Vėjas Liulevičius 
netikėtai pamiršo lietuviškai 
kalbėti! (Jis klausinėjo kursan
tus angliškai ką jiems reiškia 
lietuvybė ir aiškino, kad visi 
lietuviai turi tai asmeniškai 
išspręsti). Po pietų mus aplankė 
Lilė Gražulienė, kuri su mumis 
pasidalino mintimis apie šeimy
niškumą ir vaikų -tėvu sugy
venimą, „sutvarkymą". Prieš 
vakarinę programą, vyko smar
kios diskusijos apie lietuviš
kumą. Visi kartu sprendė kas 
žmogų padaro „t ikru" lietuviu. 
Kursantų tarpe atsirado ..filo
sofas", kur io nuomone net 
vienas procentas l ietuviško 
kraujo gali pašviesinti žmogui 
plaukus ir padaryti ji t ikru 
lietuviu! (Kiti nusprendė, kad 
yra mūsų pačiu pareiga pasi
r inkt i būti gerais lietuviais). 
Vėl iau d a l y v a v o m e t a u t o s 
vakare ir klausėme: „Kur yra 

Rūta Sidrytė ryte kalbėjo apie 
pašaukimus ir inteligentišku
mą. Paskui kun. Edis Putrimas, 
Auksė Bankaitytė, kursantas 
Simas Varnas, Tadas Kulbis ir 
Audrius Polikaitis pasidalino 
savo sprendimais ir išgyveni
mais pasirenkant universitetą 
aukštesnių mokslų siekiant. Jie 
pabrėžė gerų pažymių svarbą, 
papasakojo apie gyvenimą uni
versiteto bendrabutyje ir ragino 
visus rimtai pagalvoti apie savo 
ateitį. Sis pokalbis privertė mus 
rimtai apgalvoti savo gyvenimų 
tikslus. 

Romas Mockaitis, 
Darien, IL 

Mandagumas yra visų žmonių 
tiesioginė pareiga. Juo kas yra 
daugiau mokslo gavęs, juo tam 
ta pareiga yra svarbesnė ir la
biau privaloma. Mandagumas 
yra artimo meilės veikimas, 
storžieviškumas yra savimeilės 
pluta. 

Pi. Būčys 

Moks le i v i ų a t e i t i n i n k u Žiemos k u r s u Da 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Žiemos kursuose įvykęs 
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos suvažiavimas nubalsavo 
įsteigti MAS statuto revizijos 
komisiją. Dabartinis MAS sta
tutas veikia nepakeistas nuo 
1959 metų. Naujas statutas 
turėtų atsižvelgti į moksleivijos 
raidą, tiskliau nustatyti veiklos 
būdus, tiek centro valdyboskiek 
paskirų padalininių. Taip pat 
siekiama neatsilikti kalbiniu 
atžvilgiu — yra reikalas paša
linti tam tikrus statute ran
damus išsireiškimus, kad ir 
užuomina, jog sekretoriavimas 
esą darbas, vykdomas vien 
moterų. Svarbu irgi bus nu
statyti MAS laikyseną Lietuvos 
moksleiviu a te i t in inkų 
atžvilgiu Naujoji padėtis 
reikalauja naujų veiklos 
krypčių ir naujų idėjinių nusis
tatymų. Naujas MAS statutas 
turėtų tas naujoves atspindėti. 

Revizijos komisiją sudaro: 
Rima Ješmanta i tė , Jul i ja 
Krumplytė. Mėta Landytė, 
Liudas Landsbergis ir Tomas 
Vasiliauskas. Kartu su MAS 
centro valdyba jis žada statuto 
reviziją paruošti ligi vasaros 
MAS suvažiavimo. Siekiant 
visa atnaujinti Kristuje, reikia 
pradėti nuo savęs — ši statuto 
revizija atnaujins mūsų 
sąjungos pamatus ir įteisins 
mūsų siekius. 

Nenorėdama kuopoms šitą 
reikalą vel j galvą kalti, centro 
valdyba norėtų maloniai pri
minti, kad 1990-1991 nario mo
kestis yra 5 doleriai, JAV 
valiuta. Kviečiame nedelsiant 
prisiųsti centro valdybai , 
nesigailėsite 

Garbė Kristui! 

• DR. JANINA JAKSEV1ČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 3. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

RME. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 5*2-022! 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wa*t Burlington, tol. (708) 512 0084 
Wa*tmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
T * . (708) 857-4059, 425-9353 

4400 W 95th St . Oak Lawn 
2701 W 68th St Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGMUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 VV 63rd St 
Tai. (1-312) 735-7709 

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitanmą 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds, III. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

Gražu yra mąstyti, dar gra
žiau — melstis, bet Dievą mylėti 
yra gražiausia. 

E. Leseur 

DR. VUAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-584S (veika 24 vai) 

Pi rm. antr . ketv . penkt nuo 1 2 i k i 6 v v . 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S°ECiALYBE - AKIŲ IIGOS 

3*00 W, 95 St. Tai. (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v.v . anlrd 12:30-3 v p.p 
trečd uždaryta . ketvd 1-3 vpp . penktd 

ir šeštd. 9 v.r -12 vpp. 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Nan.ų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinus 
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 

DR. JOVITA KERELIS 
D?ntų Gydytoja 

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

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

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

Anestezijos ^ skausmo gydymo specialistas 
Sherman liaomne Elgin IL 

Tai. 708-854-1050 
Skambinti galima 24 vai 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

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

Te>l. 708-636-3113 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal Cllr Ic 
217 E. 127 St. — Limonl. IL 60439 
Priklauso Pa'os Cowriunity Hcsp>:a: • 

S'iver Cross Hosp'tai 
valandos pagal susitanma 

Tai. (708) 257 2265 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Clcaro 

Kasd'en 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai pop e' 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

OR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Straat 

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

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

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. KENNETH J.YERKES 
DR. MAODALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 Si. 
Tai. (312) 735-5556 

507 8. Ollbart, LaGrenge IL. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6. penkt 10 12. 16 

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

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8207 
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Naujos viltys 

TAMSIOJE 
PADANGĖJE 

Apie savo gimtinę ir tėvų 
Tėvynę kalbėjo išeivija su 
viltimi ir daliniu pasitikėjimu. 
Tiek laisvėjančiame krašte, tiek 
svetur buvo žinomas priešas, 
kuris yra ne tik pavergtųjų va
rovas, bet ir visos žmonijos ap
gaudinėtojas. Tas priešas žada 
daug, vilioja savo vergijon lais
vus žmones, bet tie pažadai yra 
tušti, vilionės vergijon apgau
lingos. Tai žino pasaulis. Dalis 
jo užsimerkia prieš tironiją, 
nesigaili pavergtųjų kančių, ne
galvoja apie kitų ir savo laisvę, 
nes ja naudojasi. 

Kovo 11-toj i tapo laisvės ir 
tautos laisvėjimo simboliu, nors 
priešas neatšaukė savo įsta
tymų, nesitaikė prie naujų 
gyvenimo sąlygų ir nesikalbėjo 
apie tikrą laisvę ir demokratiją. 
Jis kalbėjo ir kalba tik apie 
apgaulę, kurią piršo ir perša 
visiems laisviesiems. Kremliaus 
komunizmas laikomas krizėje, 
bet naguose privilegijuotų senų 
komunistų, kurie tų privilegijų 
nenori prarasti. Jie žino, kad jos 
yra tik laikinos ir kad jomis lai
kinai tegalės naudotis. 

Vadinamoji senoji komunistų 
gvardija, pasikinkiusi Gorbačio
vą, jį tampo kaip lėlę, kuri 
nuvykusi į svetimus kraštus 
turi šypsotis. Saviesiems rodo 
aštrius dantis ir vis reikalaujan
ti diktatoriškų teisių. Jas mielai 
teikia jo išrinktasis parlamen
tas, nes jų daugumas naudojasi 
komunizmo sudarytomis privi
legijomis. 

Neretai ir išeivijos atstovai 
yra apgaunami, pasitikėdami 
laisvėjančia tėvyne, tikėdami 
laisvės šūkiais ir nieko ne
reiškiančiais pažadais. Tuo tar
pu Maskvos tarnai kursto per 
penkiasdešimt metų vergijos 
nuauklėtus vaikus ir juos kir
šina vienus prieš kitus. Girdime 
pranešimus iš atvykusių, skai
tome jų laikraščius ir stebime jų 
žodžius. Jie nėra išauklėtų 
žmonių žodžiai, ypač dabar ei
nančių į laisvę. Laisvės iš
naudojimas yra toks žymus, kad 
išeivija gali tik stebėtis. Bet visi 
turi suprasti tuos kurstymus, 
kurie a te ina iš Kremliaus 
privilegijuotųjų. 

Kurstymai ir vienų prieš ki
tus kiršinimai neturi sumažinti 
vilčių nei savame krašte, nei 
išeivijos laisvėjimui pasiaukoju
sių darbuose. Viena visuomet 
reikia atsiminti, kad priešas 
niekada nesnaudė ir niekada 
neprarado savo apetito valdyti 
svetimus kraštus, juos išnaudoti 
ir laikyti vergijos pančiuose ne 
tik paskirus žmones, bet ir išti
sas tautas . 

Tautos pajudėjo, kai pajuto 
laisvės vėją, laisvėjant} kraštą 
ir demokratijos šūkius. Gal 
permažai ir perretai galvojo, 
kad naujas vadas tik po truputį, 
tik žingsnis po žingsnio gali įsi
galėti ir įvesti naują diktatūrą. 
Daba r jau matome, bet 
neturime pulti į neviltį, nes bet 
kokia diktatūra yra tik laikina, 
juo labiau, kad žinome, kad 
Sovietų Sąjungos krizė veda ją 
prie griuvimo. Tik pasitikėti 
griuvimu nereikia skubėti, — 
imperijos griūva pamažu arba 
ten kyla skaudžios revoliucijos. 

Nei tauta, nei išeivija nenori 
karo ir kraujo praliejimo. Juo la
biau lietuvių tauta, kuri ir taip 
daug aukų atidavė, didelė jos 
dalis buvo ištremta ir ten žuvo. 
Pasyvus pasipriešinimas, anot 

jų pačių žurnalisto, sąlygų 
sudarymas, kad jie patys skubė
tų pasitraukti, neturi palaikyti 
tik viltis, bet ir kovos už laisvės 
idealus dvasią. 

Jau daugelis pamanė, kad 
paskelbimas nepriklausomybės 
atnešė laisvę. Daugelis gal dar 
nespėjo pagalvoti, kad laisvė 
perkama tik krauju, kantrybe, 
ištverme ir auka. Ar mūsų 
tauta ir jos dalis išeivijoje turės 
tos kantrybės ir aukos dvasios 
iki galo, tai šiuo metu negalima 
pasakyti ir net numatyti . 

Aukos reikės pavergtoje 
Tėvynėje, kuri j au pripratusi 
prie aukos. Aukos dvasios 
reikės ir išeivijoje, kuri mėgina 
net laisvės reikalui veikti tik 
dideliais apskaičiavimais, di
deliais įtarinėjimais ir dide
lėmis pastangomis nugalėti 
kliūtis. Kliūčių bus ir ateityje, 
bet jas jau dabar reikia nu
galėt i , nors t a i ne lengva 
padaryti laisvei laisvėje. 

GENEROLAS S. ŽUKAUSKAS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

KOVŲ FONE 
Už ką generolas gavo aukso kardą 

Rimties valandėlė 

JĖZAUS KRIKŠTAS 

Juodi debesys kabo virš Lietu
vos ir visų pavergtųjų tautų, no
rinčių laisve pasinaudoti ir lais
vai atsikvėpti. Dar labiau tuos 
debesis galima pastebėti pra
džioje metų, ka i Sovietų 
Sąjungos vadas apšauktas net 
taikos apaštalu ir jam teikiama 
Nobelio Taikos premija. J is pra
deda vis daugiau įsigalėti ir vis 
daugiau diktatoriškų teisių 
gaut i . Pas ip r i eš in imas jo 
įrankiui kariuomenei ir KGB 
yra kraujo praliejimas, kaip 
viešai yra išsireiškęs KGB 
vadas. Jis viešai išdrįso pa
grasyti tautai ir tautoms, ypač 
toms, kurios nori laisvės ir ku
rios nenori Sovietų Sąjungos 
imperijos. 

Lietuva ne kartą išgyveno de
besų tamsą padangėje ir žemėje. 
Juk Stalino žudynės, Brežnevo 
trėmimai, kitų vadų nežmoniš
kas elgesys, la isvų tau tų 
apgaudinėjimas ir jų laisvas 
apsigaudinėjimas šiandien yra 
dar pavojingesnis. Tokiam dik
tatoriui , kaip Gorbačiovas, 
pataikauja kitos didžiosios vals
tybės, duodamos duonos ir mai-
tindamos išbadėjusią liaudį, kad 
tik jis ilgiau galėtų išsilaikyti ir 
daugiau savo rankon valdžios 
suimti. 

Prekyba su juo ir jo pa
valdiniais vilioja daugelį vals
tybių. Ar Vakarai neapsigauna, 
pasitikėdami t ik vienu dikta
torium, kaip kadaise pasitikėjo 
Stalino gražiais žodžiais, tai 
greitai pamatys pačios Vakarų 
tautos. 

Lietuvių tau ta turi matyti 
kurstymus, kiršinimus, nera
mumų kėlimą ir pavojus, ku
riuos sudaro jos amžinasis 
priešas — komunistinė Rusija. 
Turi matyti ir išeivija, savo iš
galėmis remdama laisvėjančią 
t au tą ir n e r e m d a m a visos 
žmonijos priešo komunizmo. 

Lietuvos padangėje tamsūs 
debesys jau buvo matomi anks
čiau. Šiais metais jie pasirodė 
visu savo svoriu, visu tamsumu 
ir visu pavojingumu. Iš jų kar
tais pasipila smarkus lietus ir 
nieko nepaisąs gr iaust inis , 
nušluojąs visa, kas gyva ir kas 
naudinga. Tokių perkūnijos pa
sireiškimų galime laukti šiais 
metais ir mūsų Tėvynėje. Ta
čiau neturime prarasti vilties, 
nors visa žemė sudrebėtų, nes 
komunizmas tikrai sugrius. 

P r . Gr . 

Kai 1920 m. lenkai, sulaužę 
Suvalkų sutartį, inscenizavę 
Želigovskio sukilimą, staiga 
puolė mūsų kariuomenę, kuri 
buvo dar nesuspėjusi persi
tvarkyti po nesėkmių Augus
tavo miškuose, prie Širvintų — 
Giedraičių jie buvo sulaikyti ir 
ta ip pat buvo užkirstas kelias 
veržtis gilyn į Lietuvą. 

Neseniai Lietuvos spaudoje 
buvo plačiai rašoma, kad 1920 
m. žuvusio nežinomo kario 
palaikai buvo iškasti Giedraičių 
kapinėse ir su didelėmis iškil
mėmis pernešti į bažnyčią. Iš čia 
atvežti į Vilnių. Po įvykusio 
katedros aikštėje pagerbimo 
pervežti į Kauną ir palaidoti 
Karo muziejaus sodelyje prie pa-
minklo,kur dega amžinoji ugnis. 

Širvintų-Giedraičių kautynės 
yra surištos su generolo Silvest
ro Žukausko vardu. Jis tada va
dovavo mūsų kar iuomenei . 
1989 m. gruodžio 31 dieną suėjo 
130 metų nuo jo gimimo. Kas 
buvo generolas S. Žukauskas? 
Vyresnieji, gyvenę Kaune, dar 
gerai prisimena Laisvės alėja 
praeinantį senyvo amžiaus, bet 
dar tiesų ir energingą ulonų 
uniformoje generolą, ypač 
prisimintinos jo iškilmingos 
1937 m. laidotuvės. Bet vidu
rinei ir jaunesniajai kartai jis 
yra asmuo, nuėjęs į Lietuvos is
torijos puslapius. 

S. Žukauskas gimęs 1860 m. 
gruodžio 31 d. bajoro šeimoje 
Poškiečiuose, Šiaulių apskr. 
Baigęs Vilniaus karo mokyklą, 
1887 m. pakeltas karininku. 
Ilgą la iką tarnavo K a u n o 
įguloje. Dalyvavo rusų japonų 
kare, kur iame pasižymėjo nar
sumu ir sumanumu. Pirmame 
pasauliniame kare vadovavo 
pulkui, divizijai, korpusui. Buvo 
paaukšt intas generolu majoru. 

Martynas Yčas, Rusijos du
rnos atstovas, pasakoja, kad, 
jam esant 1918 m. rudenį Kije
ve, pas jį apsilankė aukšto ūgio 
vyras, kur is pasisakė esąs rusų 
armijos generolas. Iš pradžių 
Yčas nenorėjęs tikėti: manęs, 
kad tai esąs koks nors avantiū
ristas, kokių tais laikais daug 
tekdavo sutikti. Tik kai jis 
parodė Yčui dokumentus, kad 
tikrai buvęs generolas majoras, 
divizijos vadas, šis patikėjęs. Tai 
buvo puikus atradimas naujai 
besikuriančiai Lietuvos valsty
bės administracijai. 

Kai t ik gen. S. Žukauskas 
grįžo į Vilnių, tuojau buvo pa
skirtas perimti krašto apsaugos 
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ministerijos reikalus. Bet jis 
staiga sunkiai .-usirgo ir išvyko 
gydytis į Gardiną. Grįžo į Vilnių 
iš Lenkijos tik po keleto mė
nesių. 1919 m. balandžio 26 d. 
buvo paskirtas generalinio šta
bo viršininku. Lietuva tuo metu 
buvo labai sunkioje padėtyje — 
didelė dal is buvo užimta 
bolševikų. Kariuomenė buvo 
prastai ginkluota, menkai ap
mokyta, blogai aprengta ir dar 
pusalkanė. Bet iš kitos pusės 
kariuomenėje buvo didelis užsi
degimas kovoti dėl laisvės, o 
taip pat visuomenės entuziaz
mas ir parama kariuomenei. 
L ie tuvos kar iuomenės pa
grindinės jėgos buvo koncent
ruojamos apie Kauną, į kurį 
buvo persikėlusi iš Vilniaus 
Lietuvos vyriausybė. Tų metų 
gegužės 1 d. Lietuvos kariuo
menė vysk. P. Karevičiaus buvo 
iškilmingai prisaikdinta Lietu
vai. Gegužės 7 d. gen. S. Žu
kauskas buvo paskirtas ir vy
r i aus iu kariuomenės vadu, 
paliekant jį ir gen. štabo virši
ninku. Gen. S. Žukauskui vado
vaujant, Lietuvos kariuomenė 
pradėjo generalinį puolimą ir 
nustūmė bolševikus iki Daugu
vos upės. 

Tada didelė dalis Lietuvos ka
riuomenės buvo nukreipta prieš 
bermontininkus Bet spalio 7 d. 
gen. S. Žukauskas buvo atleis
tas iš karo vado pareigų. Ka
riuomenėj susilpnėjus drausmei 
ir kritus moralei, jis 1920 m. va
sario 23 d. vėl buvo paskirtas 
kariuomenės vadu. Tačiau tų 
pa t metų birželio 14 d. vėl atlei
džiamas, o vėliau paskirtas 
kariuomenės inspektorium. Bet 
Lietuvos kariuomenei, vado
vaujant pik. Itn. Ladigai. smar
kiai nukentėjus prie Seinų, gen. 
S. Žukauskas vėl skiriamas 
kariuomenės vadu. Čia jam teko 
vadovauti kariuomenei sulai
kant lenkų kariuomenės, vado
vaujamos gen. L. Želigovskio, 
veržimąsi į Lietuvą. 

1920 m. vasarą bolševikų 
kariuomenė veržėsi link Varšu
vos. Sakoma, kad rugsėjo mėn. 
prie Vyslos įvyko „stebuklas". 
Prancūzų generolams per
tvarkius lenkų kariuomenės 
pakrikusius dal in ius ir su
traukus rezervus, bolševikams 
buvo suduotas stiprūs smūgis, 
jie ėmė netvarkingai trauktis, 
frontas vis skai pairo. Lietuvių 
kovose su lenkais panašus „ste

buklas", tik mažesnio masto, 
įvyko ties Širvintomis, kai 7 
pėst. pulko batalijono vadas vyr. 
Įeit. Balnas, gavęs įsakymą 
žygiui, tamsią naktį lyjant, 
prisiartinęs prie Širvintų, jų 
šiaurėje užklupo Gardino pulko 
štabą su jo vadu. Kilo didelė 
panika. Lenkai metėsi bristi per 
upę, kad nepatektų į nelaisvę. 
Žuvo pulko vadas, apie 200 
karių pateko į nelaisvę, lietu
viams teko daug karo grobio. 
Lenkai traukėsi visu frontu. 
Dalių vadai įsakė kariams besi
traukiantį priešą persekioti. 
Gen. S. Žukauskas, atvykęs į 
Ukmergę, davė įsakymą vyti 
priešą. Lapkričio 19-21 d. mūsų 
kariai sėkmingai stūmė priešą 
atgal, bet atsiradusi Kontrolės 
komisija su prancūzų generolu 
Chardigny aliantų vardu pa
reikalavo sustabdyti kovas. 

Gen. S. Žukauskas labai di
džiavosi šiuo žygiu ir laikė, kad 
tai esąs jo svarbus nuopelnas. 
Tačiau pulk. K. Žukas, buvęs 
krašto apsaugos ministeris, 
savo prisiminimuose sako, kad 
gen. S. Žukauskas tuo metu 
buvo išvykęs pas grafą Pšez-
dzieckį į Rokiškį medžioti, jį 
reikėję šaukti telefonu, kad at
vyktų į Ukmergę ir vadovautų 
karo veiksmams. Jis spėlioja, 
kad tai galėję būti padaryta 
sąmoningai, kad kariuomenė 
kritišku momentu liktų be karo 
vado. Gen. S. Žukauskas, tada 
kariuomenės vadas, už Gied
raičių — Širvintų laimėjimus 
gavo I laipsnio Vyčio kryžių. 
1927 m. liepos 3 d. įvykusiame 
pavasarininkų kongrese JAV 
Lietuvos vyčiai įteikėjam aukso 
kardą, o Amerikos lietuvių 
prekybos bendrovė dovanojo 
naują automobilį. Šį aukso 
kardą, Amerikos l ie tuvių 
dovaną, jis a t idavė Karo 
muziejui. 

1921 m. balandžio 17 d. pulk. 
K. Žukui pasitraukus iš krašto 
apsaugos ministerio ir karo va
do pareigų, gen. S. Žukauskas 
perėmė vyr. karo vado pareigas, 
kol 1921 m. gegužės 21 d. išėjo 
į atsargą. Bet 1923 m birželio 
5 d. vėl skiriamas kariuomenės 
vadu. 1926 m. sausio 26 d. pats 
pasiprašė atleidžiamas atsar-
gon. 1934 m. lapkričio 23 d. 
įrašytas į 2 ulonų pulko sąrašus, 
liko karo tarnyboje iki pat 
mirties. 

Kaip matome, gen. S. Žukaus
kas buvo vėtomas ir mėtomas. 
Iškilus rimtam reikalui be jo ne-

Krikšto sakramentas yra pir
masis iš visų sakramentų . Juo 
atleidžiama ne t ik gimtoji nuo
dėmė, bet ir visos prieš krikštą 
padarytos nuodėmės. Dėl to 
nuostabu, kad Jėzus Kristus, 
būdamas Dievo Sūnus ir neturė
damas jokios nuodėmės, nuėjo 
pas šv. Joną Krikštytoją pasi
krikštyti, nors t a s krikštas buvo 
tik atgailos ir t ik iš vandens 
krikštas. Ir evangelistas šv. 
Matas vaizdžiai pasakoja visas 
krikšto aplinkybes. 

„Tuomet Jėzus atėjo iš Gali-
liejos į Jordaną pas Joną, kad 
būtų jo pakrikštytas. Bet Jonas 
neleido jo, sakydamas: Aš turiu 
būti tavo pakrikštytas, o tu atei
ni pas mane? Jėzus gi atsakė ir 
jam tarė: Leisk dabar, nes taip 
mums pridera įvykdyti visą tei
sybę. Tuomet j i s jam leido. Pa
krikštytas Jėzus tuojau išėjo iš 
vandens. Ir š ta i , atsivėrė jam 
dangus, ir jis ma tė Dievo Dva
sią, nužengiančią, kaip karvelį, 
ir nusileidžiančią ant savęs. Ir 
štai, balsas iš dangaus sakė: Tas 
yra mano mylimasis Sūnus, ku
rį aš sau pamėgau" (Mt.3,13-17). 

Tai vaizdas, kurį parodo evan
gelistas, kaip Kris tus buvo pa
krikštytas ir matė Šventąją 
Dvasią, kuri buvo trečias Švč. 
Trejybės asmuo. Daug vėliau 
Grigalius Nazijenzietis pasakys, 
kad čia buvo vandeny palaido
tas senasis Adomas, čia buvo 
pašven t in ta s J o r d a n a s , čia 
paprasta dvasia ir kūnas buvo 
pradėtas t ik rą j a Dvasia i r 
vandeniu, apie kuriuos kalbėjo 
šv. Jonas. Čia taip pat išpildė 
Izaijo pranašystę, kurią jis apie 
būsimą Mesiją pasakė daug me
tų prieš Jėzui ateinant: „Aš, 
Viešpats, pašaukiau tave tei
sybėje, paėmiau tave už rankos 
ir sergėjau tave ; aš padariau iš 
tavęs sandorą t au ta i , šviesą 
pagonims, kad atmerktumei ak-

buvo apsieinama. Jei politi
niuose reikaluose jis kartais 
būdavo naivus, tai kariniuose — 
nepamainomas. Prieš jį buvo 
nusistatę jaunesnio amžiaus 
karininkai, nes į tarė, kad jis 
simpatizavęs lenkams. Tiesa, 
jis, būdamas 1919 m. pradžioje 
Lenkijoje, buvo padaręs kai 
kurių naivių pareiškimų dėl 
Lenkijos — Lietuvos unijos, 
galbūt kaip bajoras j i s negalėjo 
greitai persiorientuoti, pamirš
damas unijinių ryšių senti
mentus. Nežiūrint gen. S. Žu
kausko kontroversinio verti
nimo, jis la ikyt inas nepriklau
somybės k o v ų l a i k o t a r p i o 
žymiausiu ka ro vadu. Mirė jis 
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lųjų akis, kad išvestumei iš ka
lėjimo belaisvius, iš slėptuvės 
tuos, kurie gyvena tamsybėje" 
(Iz.42,6-7). Dievas ir pranešė, 
kad jis yra jo mylimasis Sūnus 
Jis matė Dvasią, nusileidžiančią 
ant jo, tar tum palaiminimą jo 
būsimiems darbams — Evange
lijos skelbimui. 

Jėzui jau buvo duotas vardas, 
a tneš tas archangelo Gabrie
liaus iš dangaus ir apreikštas 
Mar i ja i , jo Mot inai . „Štai 
pradėsi įsčiose ir pagimdysi 
sūnų ir praminsi ji vardu Jėzus . 
J is bus didis ir bus vadinamas 
Aukščiausiojo Sūnumi" (Lk.l, 
31-32). 

Jono krikštu Jėzui jau nebuvo 
duodamas vardas tik jis pats 
pasidarė lygus kitiems žmo
nėms, nors jis buvo Dievas ir 
Žmogus. Jėzaus vardas jau buvo 
„pasaul io išganymas" , kaip 
sako šv. Petras išrinktosios tau
tos vadams: „Per nieką kitą 
nėra išganymo. Nes neduota 
žmonėms kito vardo po dan
gumi, per kurį mes turėtume 
būti išgelbėti" (Apd. 4,12). 

Šiuo metu pasaulis garbina 
daugelį vardų, nors t ie vardai 
neduoda nei žmonėms, nei žmo
nijai, nei pasauliui išganymo, 
t ik vargą, skurdą, persekioji
mus ir kančias. Apaštalas šv 
Paul ius dar aiškiau pasako: 
„Todėl ir Dievas išaukštino jį ir 
dovanojo jam vardą, viršesnį už 
visus vardus, kad Jėzaus vardu 
priklauptų visoks kelias dangu
je, žemėje ir po žeme, kad kiek
vienas liežuvis išpažintų, jog 
Viešpats Jėzus Kristus yra Die
vo Tėvo garbei" (FU. 2, 9-11). 
Tas vardas, kaip jau minėta, 
buvo duotas ne krikšte, bet at
neštas iš dangaus. 

Nors Jono Krikštytojo krikš
tas nebuvo sakramentas, kuris 
atleidžia visas nuodėmes, nors 
jis nebuvo Šv. Dvasios, o tik 
vandens krikštas, bet Jėzus 
davė pavyzdį žmonėms, savo 
apaštalams ir milijonams savo 
sekėjų, kad krikštas yra būti
nas, kad krikštas yra reikalin
gas visiems, kurie turi bent 
gimtąją nuodėmę. Jėzus jokios 
sutepties neturėjo, nes jis buvo 
Dievo Sūnus, bet jis norėjo, kad 
kiekvienas vardas būtų pašvęs
tas krikšto sakramentu, kad 
kiekvienas vardas būtų lyg ant
spaudas, parodas krikščionišką 
charakterį, niekada neištrina
mą ir nesunaikinamą. Jėzus 
buvo pakrikštytas tik vandeniu, 
jis matė Šventąją Dvasią, gir
dėjo Tėvo balsą. Jis norėjo, kad 
žmonės suprastų ir žinotų Jėzų 
atėjus pasaulio išgelbėti ir 
krikštu sunaikinti jo nuodėmes. 

- P.A., 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 
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Aš mylėjau ir myliu Lietuvą, 
nes tai mano Tėvynė, mano 
gyvybė, mano džiaugsmas ir 
pasididžiavimas. 

Vaižgantas 

Tikriausias būdas spręsti, ar 
kraštas yra tikrai laisvas, ta i 
pagal saugumą ir teises, kokio
mis gali naudotis mažumos. 

Lord Acton 

— Gasparas čia, Vienoje? 
— Taigi... 
Užstojo minutė tylos. Graudumas smaugė gerklę. 

Jūra žinojo, kad Bielskuvienės skubėjimo priežastis 
buvo baimė, kad Gasparas neatsisakytų ja • eną ser
gančią taip palikti. Moteriškė staigiai paglostė Jūratės 
galvą. 

— Aš jam nieko nesakiau apie tavo liga. sakiau su 
mama išvažiavai į kalnus. Maniau, bus geriau, jei jau 
viskas ta ip išėjo... Kam vaiką dar daugiau j aud in t i . 
Todėl jis nesupranta mano atidėliojimo, ragina greičiau 
bėgti. 

— Aišku, aš jus pilnai suprantu, ponia '•'• tikrųjų, 
jums nebėra priežasties pasilikti. 

— Bet kaip tu čia viena jausiesi, ojei^r- ">logiau... 
— Ne, jūs nebijokite, karas mus užgrūc.no, aš ne

bijau viena likti. Juk tai poros dienų klaus ~as, aš vis 
vien k i tur važiuoju — pas motiną ir drauge 

— Tai tikrai manai, kad galėtum viena -siversti? 
— Neabejokite, naudokitės galimybe paskui gal 

nebus kaip išvažiuoti! 
— Tai tada ir sudiev, Jūra te ! Sveikir.s. mamytę, 

neminėk manęs blogu žodžiu. Gaila, k3d tu ir 
Gasparas... 

— Nesigailėkime, ko neealime Dakeisti. Likite 

sveiki ir Dievas jus telydi! 
— Greit pasveik, sudiev, Jūrate! 
Jūra pajuto šiltas rankas ją apkabinant ir lengvą 

pabučiavimą ant savo kaktos. Dabar ją purtė rau
dojimas, bet laikėsi sukandusi dantis. Tik kai žings
niai nutolo ir trinktelėjo durys, ji pradėjo dejuoti be 
ašarų, kaip už durų paliktas šunelis, kad jos kaimynė 
tuoj pripuolė su vandeniu ir ėmė draugiškai glostyti 
galvą. Pamažu viskas rimo, liko tik prislopintos ligo
nių kalbos, slaugiu žingsniai ir didelė, didelė vienuma. 

Sekanti diena atnešė jau visišką pagerėjimą, 
skausmas buvo praėjęs, tamsa ir negalėjimas atsimerk
ti nebekankino, kaip pirmomis dienomis. Dabar Jūratė 
gulėdavo ištisomis valandomis niekeno nekalbinama, 
gyvendama prisiminimais savo tamsiame pasaulyje. 
Didelis švelnumas buvo jos širdyje, padaryti įskaudi
nimai mažučiai ir nereikšmingi. Gasparo veidas nutolo 
kažkur į praeitį, jai buvo lengva ir šviesu sieloje, atro
dė, kad Valius, Jonė ir Juzė, motina ir kiti giminės 
buvo susirinkę aplink jos lovą ir budėjo tylioje sar
gyboje, kad tereikėjo nuimti raiščius ir ji juos 
pamatytų. 

Sudžiūvėlė kaimynė priėjo prie lovos ir draugiškai 
paspaudė jos ranką. 

— Duktė atvažiavo manęs parsivežti, sudiev, aš vėl 
grįžtu į savo kaimą. Daug laimės, tik nenusimink, greit 
ir tu iš čia išvažiuosi. 

— Laimingai jums grįžti namo! Dėkoju už paguodą. 
— atsakė Jūra. atsukdama nematant) veidą. Taip ji ne
teko paskutinio žmogaus, retkarčiais jai tarusio sunkiai 
suprantamą, bet nuoširdų tirolietišką suraminimą. Aš 
vėl grįžtu į savo kaimą! — pasakė moterėlė — kaip tai 
eražiai skamba benamio ausvse! 

— Laikais gi bėgo nepastebimai greitai, saulė 
skriejo ra tu . nepalydima ligonės žvilgsnio. Jau buvo 
gili popietė, visi snaudė. Tik staigiai, kaip grasinantis 
vaitojimas, sukaukė miesto sirenos. 

— Ir vėl! — atsiliepė iš kampo nepatenkintas 
balsas . — Ar kada baigsis tas nepakeliamas karas! 

Sesutės vis dar nesirodė, laiptais buvo girdėti svei-
kesniųjų ligonių greiti žingsniai rūsin. Nuskubėjo 
vežimėlio ratai , trinktelėjo durys. Kelios ligonės, 
galinčios vaikščioti, nebelaukė sanitarų, nuskubėjo 
pačios gerai žinomu keliu žemyn. Jūra spaudė skambu
tį. Tyla. 

Sudžiūvėlės lovoje naujai atvykusi moterėlė ne
ramiai dairėsi. J i buvo iš kalnų ir nepratusi prie oro 
pavojų. Visai netoli pasigirdo sprogimai. 

— Ar čia mumis niekas nesirūpins! 
— Sanitarai vėluoja, gal turi sunkesnių ligonių. — 

Atsakė Jūratė, atsistodama. — Ar jūs galite man paduo
t i mano apsiaustą, geriau eikime į rūsį. 

Moterėlė rūpestingai apvilko Jūrą. padavė jai ba
t u s ir pat i apsisiautusi išėjo į prieangį. 

— Sanitarų nematyti , aš truputį bijau, gal eikim 
greičiau vienos? — paklausė Jūratę ir nelaukdama at
sakymo pradėjo t raukt i ją už rankos. Jos išėjo į prie
angį, visi jau buvo nubėgę, o jų slaugės vis dar 
nematyt i . 

Vėl sprogo. 
— Aš čia pirma diena, nežinau kur eiti, — dejavo 

moteriškė. 
— Kairėje yra laiptai, prie lango. Tik, prašau, 

laikykite mano ranką. 

• Bus daugiau > 
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SINOIKIJA 
KLAIPĖDOJE -
NUSIKALTIMAS 

SNIEGUOLĖ ZALATORĖ 

Lapkričio sinoikija, kuri 
įvyko Lietuvoje lapkr ič io 
mėnesio pradžioje, neapsiribojo 
re l ig inia is r eng in ia i s vien 
Kaune. Vilniuje ir Marijampo
lėje, bet šiais metais vyko 
renginių net ir Klaipėdoje. 
Klaipėdiečius sukrėtė JAV prof. 
K. Skrupskelio paskaita apie 
katalikus pasauliečius Lietuvo
je, kurią jis skaitė lapkričio 9 
dieną Klaipėdoje. Marijos Tai
kos Karalienes bažnyčios kle
bonas Klaipėdoje prel. Bronius 
Burneikis pasakė, kad Skrup
skelio paskaita buvo ..blogesnė 
paskaita negu kokio ateisto" ir 
kad profesorius padarė gėdą 
Telš ių vyskupui A n t a n u i 
Vaičiui, kuris klausėsi paskait
os. Vyskupas pasakė Skrups-
keliui po paskaitos: „Aš manau, 
kad Jūs nepažįstate pakan
kamai Lietuvos ir duodate 
patarimus". 

Skrupskelis kalbėjo pagrin
dinai apie religinį auklėjimą 
Lietuvoje, žydus ir jaunuolių 
Utinę dorovę, kad jaunuoliai 
turėtų džiaugtis gyvenimu". 
Sakė. kad pasauliečiai, kurie 
beveik išnyko Lietuvoje per 
paskutiniuosius 50 metų, turėtų 
imtis daugiau iniciatyvos šiais 
klausimais. Kalbėdamas apie 
žydus, jis iškritikavo katalikų 
Bažnyčios h ierarchi ją ir 
dvasiškius, kad nė vienas kuni
gas neapsilankė Kauno geto 
minėjime, kuris vyko spalio 
mėnesį Lietuvoje. Tūkstančiai 
žydų per kelias dienas buvo 
nužudyti, jis sakė. ,,Iš miesto 
nieko 'ten nebuvo), iš katalikų 
Bažnyčios nieko, iš valdžios 
(atstovų) nieko". Šitie dalykai 
yra pastebimi. Ypač esame 
nejautrūs žydams", jis sakė per 
savo paskaitą, kuri vyko Klai
pėdos Paveikslų galerijoje. 
Katalikai, kurie šiuo metu yra 
stipriausia ir didžiausia religinė 
bendruomenė ..turėtumėm la
bai specialiai stengtis, kad visos 
kitos religinės bendruomenės 
jaustųsi, kad jų reikalams atsto
vaujama". Skrupskelis pabrėžė, 
kad žydus proporcingai daugiau 
trėmė negu l ietuvius 1941 
metais birželio mėnesį, nors 
žydų buvo mažiau gyventojų, 
negu lietuvių Lietuvoje. 

Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, kuris dalyvavo paskaitoje, 
sakė. kad vien faktas, kad 
kunigai nedalyvavo minėjime, 
neparodo lietuvių nusistatymo 
prieš žydus. 

Lietuva nėra nusistačiusi 
prieš žydus — pa imkime 

GEN. S. ŽUKAUSKAS 
^Atkelta iš 3 psl) 
staiga nuo širdies smūgio 
1937.XI.26 Dovalgonių vien
sėdyje, Pažaislio valsč. Šį ūkį 
jam buvo dovanojusi Lietuvos 
vyriausybė už nuopelnus. Iškil
mingai palaidotas Kaune. 

Sovietinis Lietuvos okupantas 
gen. S. Žukausko vardą rišo su 
.juodžiausiomis reakcijos jėgo
mis". Buvo stengiamasi jį pa
rodyti kaip lietuvių tautos 
priešą, išdaviką, išnaudotoją, 
engėją. Tarybinė Lietuvos en
ciklopedija sako , kad jo 
vadovaujama buržuazinė ka
r iuomenė slopino Tarybų 
valdžią Lietuvoje. Jis slopino 
revoliucinį judėjimą ka
riuomenėje. Pritarė 1926.XII.17 
fašistiniam perversmui Lie
tuvoje. Tačiau mūsų nepri
klausomybės karų istorijoje gen. 
S. Žukauskas liks atžymėtas 
kaip garbingas krašto gynėjas, 
kovotoias ir vadas. 

Zingerį, pasakė vyskupas apie 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos deputatą. Žydai dalyvauja 
kunigų laidotuvėse Telšiuose. 
Aš manau, kad Jūs nepažįstate 
pakankamai Lietuvos ir duoda
te patarimus. Vien iš neigiamos 
pusės kalbėti mus šokiruoja". 

Toliau Skrupskelis savo pa
skaitoje pabrėžė, kad religinis 
auklėjimas turėtų būti įvestas 
„su jaut rumu" Lietuvoje. Ka
talikų Bažnyčia gali ,.su laiku" 
žiauriai nukentėti, jeigu vers 
visus, net nuoširdžių ateistų 
vaikus, lankyti tokias pamokas. 
Jeigu netikintieji ir kitų religijų 
atstovai jaus, kad katalikai juos 
prievartauja, tai Lietuvoje gali 
kilti labai aštri kova. Deja. šito 
klausimo iniciatyvą imasi ne 
katalikai, o kiti, kaip „Respub
likos" laikraštis", Skrupskelis 
pasakė. 

Skrupskelis paaiškino audi
tor i ja i , kad „ n o r m a l u s 
Amerikos jaunuolis apie savo 
lytinę dorovę gauna masės 
informaciją. J i s gauna tą 

GEKBK1ME SAVO KALBĄ 
AURELIJA M. BALASAITIENĖ 

Kun. prof. Antanas Liuima, S.J.. ir vysk. Antanas Vaičius klausosi paskaitų 
Klaipėdoje. 

neseniai grįžęs iš Romos, kur 
vyko vyskupų sinodas, sakė, 
kad pakvietė Šv. Tėvą ap
silankyti Lietuvoje. 

„Šventas Tėvas atsakė, jeigu 
tik bus reali galimybė, prie pir
mos progos atvyksiu į Lietuvą". 

Vyskupas sakė, kad teko jam 
ska i ty t i p r a n e š i m ą apie 
kovojančią Lietuvos Bažnyčią, 
kai buvo Romoje. Po kalbos kiti 
vyskupai prašė jo kalbos teksto, 
kad galėtų savo tikintiesiems 
Afrikoje ir Pietų Amerikoje 

paskai tyt i apie komunizmo 
žiaurumą. Tie vyskupai, pra
šydami kalbos teksto, sakė, kad 
Pietų Amerikoje yra žmonių 
„ k u r i e t ik i komunizmo 
idėjomis-svajonėmis". Labai 
svarbu,kad tie kraštai, kurie 
ant savo pečių pernešė tą visą 
siaubą, patyrė ateizmo rojų, kad 
galėtų jie išgirsti ir savo akimis 
pamatyti, kas čia vyko pas mus. 

Ats i sve ik inant , popiežius 
vysk. Vaičiui pasakė: „Laukit 
manęs Lietuvoje" 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
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Prof. dr. K. Skrupskelis skaito pa 
skaitą ..sinoikijoje" Klaipėdoje. 

informacija per knygas, per tele
viziją, gauna tą informaciją per 
mokyklas. Bažnyčios pozicija 
yra t ik mažas fragmentas tos 
informacijos ir tų vertybių, 
kurias tas moksleivis gauna ir 
šito fakto negalima pakeisti. 
Bažnyčia gali pasakyti, kad 
visos šitos informacijos yra 
užnuodytos, kad jos yra porno
grafinės, bet tas didele dalimi 
problemos neišspręs, nes tam 
jaunuoliui teikiama informacija 
turi tam tikrą vertybių atspalvį. 
Bet šitų vertybių kontekste jam 
yra taip pat sakoma, kad jis 
tu rė tų džiaugtis gyvenimu. 
Kodėl ne? Kas yra blogo džiaug
tis gyvenimu taip. kaip žmonės 
yra sukurti juo džiaugtis", išsi
reiškė paskaitininkas. 

Sk rupske l i s p a k r i t i k a v o 
Lietuvos k a t a l i k u s už jų 
„ba rba r i šką e lges į" , kai 
grąžinamos bažnyčios Lietuvo
je ir muziejų eksponatai, kurie 
buvo tose bažnyčiose yra „išme
tami į gatvę". Per sinoikijos 
atidarymą vyskupas A. Vaičius, 

Juno Beach, Fla. 
GRAŽUS NAUJU METU 

SUTIKIMAS 

Esant labai gražiam orui, 
Naujus 1991 Metus sutikti 
atsilankė daug vietinių lietuvių 
ir dar daugiau atvykusių iš 
tolimų vietovių į St. Paul of the 
Cross parapijos naują, gražiai iš-
dekoruotą pokylių salę. Per 
spaudą ir televizi ją buvo 
pranešta, kad čia Floridoje 
niekas nepamena tokio šilto, 
gražaus oro — visas gruodžio 
mėnuo laikomas rekordiniu, 
vidurkis 82°F. Daugybė žmonių 
maudėsi Atlante. 

Tenka paminėti, kad ši ka
talikų parapija prieš keletą 
metų yra įsikūrusi čia gražiau
sioj pietinės Floridos vietovėj — 
toli nuo tr iukšmingų didžiųjų 
sus i s i ek imo kelių, r a m a u s 
Atlanto krante , tarp amžinai 
gamtą puošiančių palmių. Čia 
p a t ir J u n o Beach. ku r io 
apylinkėse kasmet vis daugiau 
apsigyvena lietuvių. Daug jų čia 
a tvyks ta praleist i atostogų. 
Daug jų atvyko ir į šį Naujų 
Metų sutikimą, surengtą Juno 
Beach organizacijų komiteto. 
Dalyvavo ir šeši lietuviai atvy
kę iš Lietuvos į svečius pas 
gimines. J ie buvo visi pristatyti. 
Iš viso dalyvavo 102 lietuviai. 

Komiteto pirm. Algis Augū-
nas nuoš i rdž ia i visus pa
sveikino, padėkojo už atsilan
kymą ir pristatė. Supažindino 
šiuos i š s i s k i r i a n č i u s savo 
lietuviška veikla dalyvius: inž. 
Valdas Adamkus su ponia. 
Marija Rudienė, dr. Kazys 

Bobelis su ponia, Pau l ius 
Jurkus , dr. Kazys Ambrozaitis 
su ponia, dr. Vytautas Ma
jauskas su ponia, dr. Eugenijus 
Gedgaudas su ponia, Vytautas 
Paulius su ponia. Gedgaudas 
yra apdovanotas aukso medaliu 
už nuopelnus rentgenologijos 
srityje, buvo išrinktas Ame
rican Roentgen Society prezi
dentu. 

K u n . Vy tau ta s P i k t u r n a 
sukalbėjo invokaciją, laimi
nančią vaišes ir Naujuosius 
Metus. 

Vincas Šalčiūnas pristatė jo 
paruoštą filminę muziką, kuri 
dalyvių buvo įvertinta gausiais 
plojimais. Vaišių metu trumpai 
buvo užėjęs parapijos klebonas 
kun. Arthur Venezia. Maty
damas tiek daug lietuvių ir taip 
gražiai, ypač moterų pasipuo
šusių gražiausiais rūbais, savo 
trumpam, bet labai džiaugsmin
gam žodyje visiems palinkėjo 
laimingų Naujų Metų. Sakė, 
kad jam yra labai graži lietu
viškų melodijų muzika. Berods, 
tuo metu. prieš jam išeinant, 
buvo grojamas ir šokamas 
lietuviškas suktinis ir klumpa
kojis. 

Priartėjus dvyliktai valandai, 
pirm. Augūnas nuoširdžiai 
visiems palinkėjo laimingų 
Naujų 1991 Metų. kad tėvynė 
Lie tuva atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę. Solistei Jani
nai Šalnienei vadovaujant, buvo 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Geriamas šampanas, 
vieni kitų sveikinimai ir gra
žiausi linkėjimai — laimingų 
Nauju Metu. 

P . Mikšys 

Didžiuojamės savo gražia kal
ba, kurios sanskritiška kilmė 
yra kalbotyrininkų didžiai ver
tinama ir ji operose skamba nė 
kiek ne mažiau gražiai, negu 
italų kalba. Skaitydami sovie
tiškoje Lietuvoje subrendusių 
žurnalistų rastus, piktinamės jų 
vartojamais barbarizmais, ban
dome suprasti gramėzdiškus, 
svet imžodžiais p e r k r a u t u s 
sakinius. Išeivija, nors ir dauge
lį dešimtmečių gyvenanti toli 
nuo tėvynės, vistik išlaikė žy
miai grynesnę lietuvių kalbą. 
Bet jau ir čia braunasi neleisti
nos svetimybės, kurioms turime 
puikius lietuviškus pakaitalus. 
Skaitai apie Lietuvos ekonomi
ką ir „industriją", nors turime 
visiškai puikų žodį „pramonė". 
Kitame laikraštyje užtinku „im-
presyvų" sąrašą. Ar iš kelionės 
grįžęs keliautojas pasakos savo 
„impresijas" ir ar paskaitinin
kas „impresy viai" kalbėjo? Vie
nas žurnalistas rašo apie „rai-
tingą" (rating?), nagrinėdamas 
Gorbačiovo populiarumą. 

Staiga „gimęs" „konteineris" 
yra angliškas žodis, kuris reiš
kia bet kokį laikymui ar sandė
liavimui tinkamą daiktą. Ox-
ford Comprehensive Dictionary 
tas žodis taip aiškinamas: „Con
tainer — the action or fact of con-
taining or holding; restraint". 
American Heritage Dictionary 
panašiai aiškina: „Container — 
A thing in which material is 
kept or carried; receptacle". Lo
giškas vertimas būtų, kad „kon
teineris" yra „laikytuvas" arba 
„laikiklis". Tai tinkami nauja
darai, nes yra grynai lietuviški 
ir neskamba blogiau už „raitin-
gą", „dizainą" arba „šou". Jie 
taip pat nėra tarptautiniai žo
džiai, kurių sulietuvinimu rūpi
nosi nepriklausomos Lietuvos 
kalbininkai. Jiems nepavyko 
įtikinti tautos, kad telefoną va
dintų tolkalbiu, o kaliošus — 
purvabridžiais, bet „šou", „di
zainas", „konteineris", „impre-
syvus", „industrija" yra kalbos 
šiukšlės. 

Prisimenu iš savo gyvenimo 
vieną juokingą, bet charakterin
gą incidentą. Atvykus į Ameri
ką, apsigyvenome angliakasių 
miestelyje, kuriame gyveno dar 
iš caristinės Rusijos pabėgę lie
tuviai angliakasiai, jau primiršę 
gimtąją kalbą ir ne visai išmokę 
angliškai. Kartą vieno anglia
kasio žmona skundėsi mano ma
mytei: „Ta mano neberka, kaip 
devilis, hauzą klynina"... Buvau 
priversta vertėjauti, nes be ang
lų kalbos mokėjimo ir toji „lie
tuviška" liko nesuprasta, o mo
teris norėjo pasakyti, kad jos 
„kaimynė kaip velnias valo na
mą". Taip pat pasiūlė mus vieną 
sekmadienį nuvežti „ant kunta-
pierų"... Tik vėliau supratau, 
kad tai „County Fair" — apskri
ties mugė. Taip jie sulietuvino 
anglų kalbą, kas jau dabar daro
ma abipus Atlanto. 

Lietuvos spaudoje randame ir 

lietuviškų naujadarų. Čia nau
dojuosi „Švyturio" 19 nr. spalio 
mėn. laida. Ilgokas žodis „gera
noriškumas" puikiai pavaduoja 
iš dviejų žodžių sukurtas „geros 
valios" ar „gerų norų" sąvokas. 
„Buitinė reikmė" ar „vieno 
žmogaus karšto vandens reik
mė" taip pat naudingas žodis, 
kilęs iš sovietinės ekonomikos 
krizės padarinių, nors nepri
klausomoje Lietuvoje būtų 
sakoma „pareikalavimas" arba 
„paklausa". Juozas Burneikis 
rašo, kad „pasiekta ženklių 
rezultatų". Ką reiškia „ženk
lus"? Tai lietuviškai skamban
tis naujadaras, turbūt turintis 
ką nors bendra su reiškmingu-
mu ar pažanga. Įdomus išsireiš
kimas ,jam pavymui" (jį se
kant, įkandin, paskui jį...) ma
ne privertė susimąstyti. 

Bet skaitau toliau, kad „nėra 
gerų prekių, dizaino" ir džiau
giuosi, kad moku anglų kalbą. 
Skaitydama apie energijos krizę 
Japonijoje, susiprotėjau, ką reiš
kia „energijos stygis" (trūku
mas?). Nelengva suprasti, kas 
yra „ūkinio subjekto darbuoto
jas". Žodis, kilęs iš lotynų 
kalbos, reiškia asmenį, tai kas 
yra „ūkinio subjekto darbuoto
jas"? Psichologas? Ūkininko 

psichikos analitikas? ir kodėl 
sakoma „funkcijonuoja", bet ne 
„veikia"? „Nagrinėjamo periodo 
pradžia" žymiai geriau skambė
tų, jei būtų rašoma „nagrinėja
mo laikotarpio..." Kitas moks
lininkas tvirtina, kad reikia 
„sustabdyti elektros energijos 
imlumo didėjimą". „Imlumo"? 
Ar ne „vartojimo"? Juk niekas 
elektros neima, t ik ją vartoja ar
ba ja naudojasi. Ir „intoksifikuo-
jančios medžiagos" turbūt yra 
„svaiginančios medžiagos". O 
kas yra „pasaulinio citavimo 
etalonai"? To visai nesupratau. 

Ilgi, įmantriais svetimžodžiais 
perkrauti sakiniai skamba ma
nieringai, lyg bandant užimpo
nuoti skaitytojus, tuo tarpu 
mintis dingsta barbarizmų srau
te. Ar nereikėtų ir mums, nau
dojant „modernišką" lietuvių 
kalbos leksikoną, „impresyviai 
raitinti lietuvių lengvičiaus 
kompleksinį citavimo etaloną ir 
koncepcijonuoti šou, kad reali
zuotume buitinio stygio transce-
dentinės dekriminalizacijos pro
ceso eksploataciją imlumo buk
letų dizainus sukoordinuoti į 
konteinerius ir juos nušipinti re-
laksavimo kabinetų subjek
tams"? 

Mažmožiai sukuria tobulybę, 
bet tobulybė nėra mažmožis. 

Mykolas Angelas 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX tas pats 

DVI KELIONĖS J LIETUVĄ 
PER RYGĄ 

I Š B O S T O N O ir N E W Y O R K O 
l ėk tuvo k a i n o s t en ir a tgal . 

$801.00 PER KOPENHAGĄ: 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 30 dienų prieš išskridimą; 
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, ilgiausiai 21 diena. 

$855.00 PER HELSINKJ: 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 diena prieš 

išskrendant; 
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, iki 90 dienų. 

šiais skrydžiais gali pasinaudoti asmenys vykstą i Lietuvą 
su iškvietimais ir tie, kurie nori keliauti privačiai. 

NAUJOS KELIONĖS J LIETUVĄ 
Vienos savaitės kaina $1145.00 
Dviejų savaičių kaina $1270.00 

Iš Bostono ir New Yorko 
Vasario 16 d 
Vasario 16 d 
Vasario 10 d 

Kovo 24 d. 
Kovo 24 d. 

kelionės 
iki vasario 18 d 
iki vasario 25 d. 
Šv. Velykos Lietuvoje 

iki balandžio 1 d. 
iki balandžio 8 d. 

SAS oro linija per Ryga. 
Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Suite 4 
Nevrton, MA, 02164 

T«l. 617-965-8080 Fax 617-332-7781 

& midkincl Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

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

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

BEE 
Paukščių. Jiezno valsč., Alytaus aps piliakalnis 

LEN0ER 

http://1926.XII.17


MOTERYS, KURIOMIS 
LABIAUSIAI ŽAVIMASI 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. sausio mėn. 12 d. 

MDAGUOJA ST. SEIONIENE. 6507 TBOY ST, CH1CAGO, ILL. 60829. TELEF. (312; 925-5988 

CHICAGOS BIRUTININKĖS 
DĖMESINGOS IR DOSNIOS 

LIETUVAI 

LDK Biturės draugija, Chica-
gos centrinis skyr ius , jaunystės 
metais vystė gana gyvą, pras
mingą veiklą gausiai remdamos 
kultūrinę veiklą, ypač spaudą, 
siuntė s iunt inius į Sibirą ten 
vargstantiems taut iečiams, bu
vusiems ka r i ams , jų šeimoms. 
Ir dabar jos nenuleidžia rankų 
— nepasiduoda amžiaus negala
vimams. Didele meile, rūpesčiu 
seka laisvėjančios Lietuvos gy
venimą ir gausiai aukoja Lie
tuvai remti komite tams, fon
dams, remia ir jaunimo pastan
gas Lietuvai. Finansiškai remia 
išeivijos centr inių organizacijų 
ir politinių veiksnių* veiklą 
dalindamosios savo kukl iu pen
sijos čekiu. 

Tenka pastebėti , kad didesnė 
dalis b i rut ininkių šiandien yra 
jau našlės. Bi ru t in inkės , socia
linio nusi teikimo vedinos, noro 
sus i t ik t i , p a b e n d r a u t i y r a 
susiorganizavusios į vadinamą 
„Pietų stalo ratel į" , kur iam 
vadovauja Vilhelmina Genienė. 
Susitinka jos ka r t ą per mėnesį 
lietuviškame „Seklyčios" resto
rane. Čia. prie pietų stalo, jos 

pasidlina savo rūpesčiais dvasi
niai atsigaivina, o laisvėjančios 
Lietuvos reikalas visada yra jų 
rūpesčių centre. Neturėdamos 
reikiamų sąlygų privačiai švęsti 
savo gimtadienius, dažniausiai 
juos pamini čia, prie pietų stalo. 
Gruodžio mėnesio susibūrime 
„Ilgiausių metų" giedota net 
dviem birut ininkėms — L. Dai-
nauskienei ir L. Stasiūnienei. 
Jų garbei teko išgerti seno vyno 
taure lę ir pasigardžiuoti pačių 
solenizančių gamintu tortu. 

Šiemet Chicagos birutininkės 
aplankė ir pradžiugino Lietu
voje atsikuriančių birutininkių 
ats tovė Cecilija Rekaitienė. 
Viešnia papasakojo draugijos 
a t s ikūr imo nuotaikas , eigą, 
perdavė visų geriausius linkė
j imus ir dovaną — juostą, kaip 
Lietuvos ir išeivijos biruti
ninkių simbolinį ryšį. Juosta 
buvo apjuosta daug nusipelniusi 
b i rut in inkė V. Genienė. Biru
t ininkės palaiko ar t imus orga
nizacinius ryšius su vietos ra-
movėnais ir šauliais: visada 
gausiai dalyvauja jų kultūri
niuose renginiuose. Neretai 

talkina ir iškilmingo Nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės minijimo rengime. 

Sveikintina, kad birutininkės 
finansiškai parėmė ukrainiečių 
politinį žurnalą „ABN Corres-
pondence", leidžiamą Vokieti
joje, Miunchene. Žurnalas skir
tas kovai prieš diktatūrą, už 
Ukra inos laisvę, už demo
kratiją. Sis žurnalas apsčiai 
teikia žinių, nuotraukų ir apie 
pavergtą Lietuvą, laisvės sie
kiančią lietuvių tautą. Šiuo 
pagrindu birutininkės ir at
kreipė dėmesį į šį žurnalą ir jį 
finansiškai parėmė, 75 dol. 
čekiu ir susilaukė šiltų žodžių 
padėką. Tai sveikintinas lietu
vių — ukrainiečių draugystės 
ryšys! 

Chicagos birutininkės palaiko 
korespondencinį ryšį per ponią 
V. Genienę su Nepriklausomos 
Lietuvos buvusiu vasltybininku 
J. Urbšiu. Retkarčiais jam pa
siunčia ir siuntinėlį; pasiuntė ir 
kalėdinį sveikinimą su siunti
nėliu. Birutininkių dėmesys, 
dovanėlė, te bent valandėlei 
praskaidrina niūrią politinę 
padangę šiam tauriam tautos 
sūnui ir drauge liudija išeivijos 
meilę, bei pagarbą kovojančiai, 
laisvės siekiančiai tautai. 

Z. J u š . 

LDK Birutės draugijos Chicagoje narės — ..Pietų ratelio" dalyvės, nenuilstančios lietuvių išei
vijos kultūrinės ir politinės veiklos rėmėjos. Nuotr. C. Genučio 

I Amerikiečių spaudoje kiek-
i vienerių metų pabaigoje 
i išspausdinamas sąrašą- moterų, 
kuriomis amerikiečiai labiau
siai žavisi. Tuos rinkimus visuo
met praveda Gallup įstaiga. 

Moteris, kuria amerikiečiai 
labiausiai žavėjosi 1990 m., yra 
neseniai iš pareigų pasitraukusi 
buvusi britų ministerė pir
mininkė Margaret Thatcher. 

JAV pirmaujanti moteris Bar
bara Bush, iš trečios vietos 
praėjusių metų sąraše, pakilo į 
antrą vietą šiais metais Motina 
Teresė, antroje vietoje pernai, 
dabar pateko į trečią vietą. 

Yra ir daugiau pasikeitimų: 
Anglijos princesė Diana ir JAV 
aukščiausio teismo teisėja San
dra Day O'Connor nebepateko 
į šį 10-ties moterų sąrašą. Šių 

POPULIARI LIETUVIŠKA KNYGA 

Danutė Bindokienė. parašiusi 
knygą „Lietuvių papročiai ir 
tradicijos", didžiai pasi tarnavo 
jų išryškinimui bei išpopulia
rinimui ki ta taučių tarpe. 

Knyga sklandžia i ir neiš-
tęstai parašyta lietuvių ir anglų 
kalba, buvo išgraibstyta ameri
kiečių, visai p ranykdama nuo 
lentynų. Tai knyga, kur i kaip 
kasdieninė duona, buvo mums 
jau seniai re ikal inga ir t ikrai 
neaišku, ka ip mes ligi šioliai 
galėjome bejos apsieiti.Balzeko 
lietuvių kul tūros muziejus yra 
kasdien amerikiečių „bombar
duojamas" p r a š y m a i s duoti 
jiems medžiagos apie lietuvių 
papročius bei tradicijas. 

Būtina jos nauja laida ir 
žymiai d idesnio t i ražo. Tai 
knyga, k u r i y ra l ie tuviško 
Švento Rašto pareikalavimo 

„Popular Lithuanian Recipies", 
kurios 9-toji laida vis dar yra 

v iena labiausiai pe rkamų 
knygų, puikiausia dovana jau
namartėms. Q. j . 

metų naujokės sąraše yra akto
rės Cher ir Elizabeth Taylor 

Buvusi JAV prezidentiene 
Jacąueline Kennedy jau 26-tą 
kartą pasirodo sąraše. Pirmą 
kartąjį į sąrašą pateko 1960 m. 

1990 m. sąrašas mote rų , 
kuriomis labiausiai žavimasi: 

1.Margaret Thatcher 
2. Barbara Bush 
3. Motina Teresė 
4. Nancy Reagan 
5. Oprah VVinfrey 
6. Elizabeth Taylor 
7. Cher 
8. Elizabeth Dole 
9. Jacąueline Onasis-Kennedy 
10. Corazon Aąuino (kartu su 

Betty Ford ir J e a n e 
Kirkpatrick). 

Montessori „Vaikų nameliuose" rimtai nusiteikusi dirba . - \Usra DUZcI 

PASIKALBĖJIMAS APIE 
MONTESSORI METODĄ 

Ealzeko Lietuvių Kultūros muziejaus Gildijos komitetas, ruošiantis stipendijų 
pusryčius. Iš k.: Olga London. Felicija Juškienė, Irena Norbutienė ir Lilian 
Gedvilienė. 

PLAČIAUSIAI PAPLITĘS 
SKANĖSTAS 

Vaikų namelių tėvų susirin
kimas gruodžio 5 d., 7 vai. 
vakaro, įvyko mokyklos patal
pose. To vakaro viešnia Nijolė 
Cijūnėlienė po trumpos paskai
tos pravedė pašnekesį su tėvais 
apie Montessori auklėjimo me
todą. Nijolė, vedanti auklė
tojoms kursus Hinsdale Montes
sori (MECA) centre, labai aiš
kiai ir įdomiai apibūdino 
Montessori metodą. 

Maria Montessori stebėjo 
vaikus mokslininkės akimis ir 
mokyklos aplinką pritaikė vai
kui. Montesorinėje aplinkoje 
vaikams teikiama galimybė 
nevaržomai judėti. Per savo 

Rašytojai Bindokienei. „Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje" knygos au-
eilėje. Pr is iminkime t ik Juzės t o r e i u ž 4 ia populiarią knygą dėkoja PLB Švietimo komisijos pirmininkė 
Daužvardienės receptų knygą Milda Lenkauskienė 

Žmogus mėsą valgo jau nuo 
neatmenamų laikų. Primityvus 
žmogus ją valgydavo žalią, arba 
prieš ugnį ant iešmo pakepintą. 
Ją konservuoti ir išlaikyti 
ilgesnį laiką nesugedusią pir
mykščiai žmonės nesugebėjo. 
Mėsą sūdyti ir konservuoti 
sugebėjo tik tokios civilizuotos 
tautos, kaip graikai ir romėnai. 

Tad konservuotą mėsą ir deš 
ras jau Homeras mini savo 
Odisėjoj. Ypač dešros, sako jis, 
tai buvo tikras graikų skanės
tas. Panašiai ir kiti rašytojai 
tvirtina, kad graikai dešras 
labai mėgo ir jas patiekdavo 
kaip užkandą prie? pagrindinę 
duotį. 

Vėliau romėnai taip pat nau
dodavo konservuota mėsą. Štai 
Cezaris šiuo atveju buvo 
pranašesnis už barbarus. Jis. ei
nant į karą, visuomet savo legi-
jonus aprūpindavo Konservuota 
mėsa. Tuo tarpu barbarai jos 
neturėjo ir jiems tekdavo daug 
laiko skirti medžioklei, kad savo 
kariuomenę galėtu pamaitinti. 
Neveltui sakoma, kad dešros pa
dėdavo Cezariui nugalėti bar
barus. 

Vėliau dešros Romos imperi
joj labai paplito ir jokios 
didesnės iškilmes ar pakilios 
nuotaikos džiaugsmo šventės be 
dešrų neapsieidavo 

Viduramžiais buvo net 
uždrausta tam t.kru laiku 
dešras gaminti, nes žmonės taip 
gausiai jas naudodavo, kad baž
nyčia besaikį jų naudojimą sie
jo su pagonybe be: nedorybėmis. 
Tačiau nežiūrint draudimų, 
dešrų gamyba labai paplito visoj 
Europoj. Mėsininkai stengėsi 
gaminti kuo geriausias dešras ir 
savo amatu labai didžiavosi. 

Per paskutiniu? 700 metų 
dešrų gamyba gerokai pasikei
tė, nes pradėta gaminti jas iš 
įvairių gyvulių mėsos ir su viso
k ia is prieskoniais. Dešrų 
gamyba labiausiai paplito Ita
lijoj ir germanišku -e kraštuose. 
Kadangi Italijos k .matas gana 
šiltas, todėl italai gamina tik 
sausas dešras Jie dešras 
nerūkina, bet džiovina. Kiekvie
nas Italijos miestas istorijos 
slinktyje įsigijo tam tikrą spe 

cialybę dešrų gamyboje. Todėl 
šiandien ya žinomos itališkos 
dešros pagal tų miestų pavadi
nimus, kaip an ta i Genoa, 
Milano, Bologna ir t.t. 

Tuo tarpu germaniškų kraštų 
bei Rytų Europos klimatas šal
t esn i s , todėl ten dešros 
gaminamos šviežios ir rūkytos. 

Šviežių dešrų gamybai palan
kus ir Lietuvos klimatas. Dešros 
pas mus taip pat jau nuo seno 
mėgstamos. Įvairių švenčių bei 
pobūvio metu tarp kitų mėsos 
gaminių visuomet pakvimpa ir 
dešros su kopūstais. Labai 
pamėgtos ir kitos dešros, kaip 
kepeninės, kruopinės, krauji
nės, bulvinės ir t.t. 

Tačiau esant mėsos gaminių 
įvairovei, dešros iškilmingam 
stalui liko nepageidaujamos. 
Dešros bei dešrelės randa 
visuomet gerą paklausą pikni
kuose ir kituose renginiuose. 

Stefanija Stasienė 

GILDIJOS VEIKLA 

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Gildija 1991 metus 
pradeda su įvairiais projektais, 
programomis bei renginiais. 
Šeštadienį, sausio 19 d., muzie
jaus gintaro salėje ruošiami 
priešpiečiai „Luncheon is Serv-
ed". Rezervuoti vietas skam
binant Olgai Landon. t e l . 
312-735-1362. Vasario mėnesį 
šiaukiamas visuotinis narių 
susirinkimas ir Vasario 16-tos 
minėjimas (viešnios ir svečiai 
kviečiami). Šeštadienį, balan
džio 20 d., tradiciniai stipendijų 
priešpiečiai naujoje Old Barn 
k r i s t a lų salėje. Gildijos 
direktoriatas nusprendė skirti 
šįmet sutelktas stipendijų lėšas 
Lietuvos pradinių mokyklų 
paramai, ypač labai trūkstančių 
mokymo priemonių parūpini-
mui. Popietė bus paįvairinta 
madų rinkiniu. Rengimo komi
tetui pirmininkauja Bernice 
Rainis. Gildijos direktorės ir 
narės yra įsijungusios į įvairius 
renginius, paminint muziejaus 
veiklos 25 metų sukaktį. 

M.K. 

judesius, vaikas save sukuria: 
jis išmoksta susikaupti, valdyti 
savo kūną ir bendrauti su kitais 
vaikais. Vaikai šioje aplinkoje 
turi laisvę patys pasir inkt i 
užsiėmimus, bet kar tu ir parei
gą paimtus daiktus grąžinti 
atgal į vietą. Auklėtojos tikslas 

sudarvti saugią ir t inkamą 
aplinką vaikams 

Montessori klasėje auklėtoja 
nebūna dėmesio centre . J i 
vaikams, atskirai arba mažoje 
grupėje, parodo kaip naudoti 
montesorines priemones ir j i 
žiūri, kad vaikai suprastų kla
sės taisykles. 

Kadangi vaikas tur i progą 
pats pasirinkti ką jis nori veiktį 
ir dirba šalia kitų vaikų, j is 
išmoksta susikaupti ir užbaigti 
darbą. Svečias montesorinėje 
klasėje mato tokį vaizdą: gražų 
būrelį vaikų, kurie prie įvai
riausių užsiėmimų dirba vienas 
greta kito. Vaikai pasikalba ir 
sus idraugauja , bet k lasėje 
nišdykauja. Vaikai Montessori 
mokykloje išmoksta savarankiš
kai dirbti ir sugyventi su kitais 
vaikais. 

Tėvai išsiskirstė po įdomaus 
pasikalbėjimo su Nijole Cijūnė
lienė. Naujų Metų pradžioje abi 
lietuviškos Montessori mokyk
lėlės kviečia Chicagos ir Le-
monto apylinkių lietuvius į tal
ką paremti jų vaikų lietuvišką 
montesorinį auklėjimą. Reikia 
džiaugtis, kad 50 šeimų siunčia 
vaikus į vieną ar į kitą mokyk
lėlę. Šį pavasarį kviečiame vi
suomenę į dvyliktąją Madų 
parodą. ..Skambėk, pavasrėli!" 
š įmet ruoš i ama puošnioje 
Martiniąue salėje sekmadienį, 
vasario 24 d.. 12-4 vai. p.p. Re
zervacijom skambint i Rasai 
Aleksiūnienei. tel. 312-476-
0399. arba Vidai Slapšienei, tel. 
708-968-3057. 

A. Bie l sk ienė 

General Federation of Women's Clubs prezidentė Alice Donahue (3-ia iš k 'ir buvusi prezidente 
p. Oscar Ahlgren (3-čių iš d.) priima Washingtono Lietuvių Moterų klubo nares ir svečius. Iš k.: 
I eil. — Jūrate Micutaitė. Danute Harmon. Alice Donahue. Terese Landsbergiene. Aldona Simana-
vičienė. p. Oscar Ahlgren. Audrone Pakštienė ir dr Romualdas Zalubas. II eil — Ona Adomai
tiene. Gražina Krivickiene. dr Sofija Ozelytė-Blumenfeld, Vytautas Adomaitis ir Aleksandra 
Zalubienė. (Danutės Harmon straipsnis apie Sio klubo veikla buvo atspausdintas 1990 12.8 d 
laidoje >. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. sausio mėn. 12 d. SĖKMINGAI BAIGTAS 
„DIRVOS" VAJUS 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Stasio Baro pagerbime Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Įveda St. Barą 
Karoie Balzekaite-Miller. 

N'uotr J. Tamulaičio 

LIETUVA TELEVIZIJOJE 
IR SPAUDOJE 

KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Kiekvieno sekmadienio 2 vai. 
programa pirmame Vokietijos 
televizijos kanale yra skiriama 
..Presseclub" — spaudos klubui, 
kurią tikrovėje reikėtų pavadin
ti svarstybomis. Užsienio ir 
Vokietijos žurnalistai nagrinėja 
savai tės svarbiausią įvykį 
keletą kartų buvo paskirta 
Lietuvai . labai dažnai šias 
ka r š t a s d iskusi jas , t ač i au 
žurnalis t inės etikos ribose, 
užbaigiant vokiečiui vadovui. 

Gruodžio 23 d. simpoziumas 
buvo skirtas Edv. Ševardnadzei 
ir jo pasitraukimui iš užsienio 
reikalų min. pareigų, tačiau 
visiškai nelauktai paliečiant 
kartu Lietuvą. Vokiečiai parodė 
daug dėmesio Lietuvai, atkreip
dami jį į įtemptą padėtį mū-
-u Krašte. Tą patį patvirtino 
amerikiet is Marshall (New 
Yorko ir Los Angeles dienraščių 
atstovas Bonnoje.l. Lietuvių 
tautos dabartinį laisvės siekį 
pasmerkė sovietinis žurnalistas 
Levin pareikšdamas, kad Lietu
voje kaip ir visoje Sov. Sąjungoje 
nėra demokratijos, demokratai 
yra tik paprasti mėgėjai. Girdi, 
kokia gali būti demokratija 
Lietuvoje, jeigu pats V. Lands
bergis ir lietuviai skanduoja 
..Russen raus — rusai lauk" iš 

Laiškas 
V A S A R I O 16-TOJI 

Lietuva vėl krizėje. Vėl rašom 
laiškus, siunčiam telegramas, 
ruošiam demonstracijas, kad ne-
oūtu kruvina i ir galutinai 
užgesintas laisvės žiburėlis. 
Ateina Vasa r io 16-toji. 
Nežinau , k a s žada ruošt i 
minėjimus, tik siūlau, kad šiais 

neišsiskirstytume į savo 
privačias sales, o visi 

"hicagoje sueitumėm į Maria 
mkšt. mokyklą, kad prieš sve-
įmtaučių spaudą parodytumėm 
.įeningumą. Tokiu svarbiu 
nomentu man atrodo, kad 
uretumem būti visi kartu. Gal 
iar ne per vėlu pakviesti 
takingus Amerikos politikus ir 
•iznierius. Taip pat reikia pa 
iviesti latvius ir estus. Reikėtų 
įeilgą. bet stiprią ir įspūdingą 
nenine programą. Turim 
įasauliui parodyti savo skaus-
ną ir vieningumą. 

Su pagarba, 
I n d r e Tijūnėlienė 

Lietuvos... 
Visi televizijos kanalai trum

pesniais ar ilgesniais prane
šimais atžymėjo Vytauto Lands
bergio kreipimąsi į lietuvių 
tautą, kviečiant ją pasipriešinti 
(Widerstand) M. Gorbačiovo 
užmačioms įvesti Lietuvoje 
karinį stovį — „Militarrecht". 
Daugumas kanalų parodė Pa
baltijo ar vien t ik Lietuvos 
žemėlapį. Aplamai, kai palie
čiami Sov. Sąjungos paskirų 
respublikų reikalai, Pabaltijo 
valstybės, Gudija, Ukraina, 
Kaukazo ir Azijos tautos yra 
atskiriamos, paliekant Sov. 
Sąjungą t ik Rusijos ribose. 

Vokiečių spauda taip pat 
pažymėjo, kad Aukščiausios 
tarybos posėdžiuose pabal-
tiečiai, armėnai ir gruzinai 
nedalyvavo, ir KGB virš. VI. 
Kriučkovas puolė Lietuvą, 
Latviją, Armėniją ir Moldaviją, 
esant juose paramilitariniams 
sąjūdžiams. Nežiūrint karo pa
vojaus su Bagdadu, Lietuvos ir 
kt. Pabaltijo valstybių byla 
nenuimta nuo tarptaut inio 
stalo. Beveik kiekvieną dieną 
spaudoje 'Vokietijos. Austrijos. 
Šveicarijos) talpinami ilgesni ar 
trumpesni pranešimai su Lietu
vos žemėlapiu. Tokiu pavyzdžiu 
gali būti gruodžio 21d. spauda, 
kada Klaipėdoje pradėjo 
patruliuoti karinė policija, tik-

1990 metais tautinės minties, 
gerai redaktoriaus Vytau to 
Gedgaudo redaguojamas savait
raštis „Dirva" paminėjo savo 
egzistencijos deimantinę sukak
tį. Šiam neeiliniam įvykiui 
atžymėti Chicagoje buvo suda
rytas plačios apimties „Dirvos" 
deimantinei sukakčiai paminėti 
ir ta proga įvykdyti piniginį 
vajų specialus komitetas, vado
vaujamas energingos visuome-
nininkės Irenos Kriaučeliūnie-
nės. Komitetas savo darbą 
pradėjo jau 1989 m. liepos mėn. 
ir jį sėkmingai baigė 1991 m. 
sausio 1 d. 

Nebuvo lengvas darbas komi
tetui, ypač jo pirmininkei. Rei
kėjo daug kantrybės, iškildavo 
daug problemų. Reikėjo posė
džiauti, planuoti, tartis. Ir pri-
pažintina, kad darbas vyko 
sklandžiai. Visi komiteto nariai 
pagal savo išgales įsipareigoji
mus atliko. 

Pati pirmininkė Irena Kriau-
čeliūnienė daug keliavo, lankė 
„Dirvos" deimantinei sukakčiai 
paminėti pagelbinius komite
tus, ALT s-gos skyrius, dalyvavo 
tam tikslui ruoštuose minėji
muose, pasakydama geras, ska
tinančias remti lietuviškąją 
spaudą ir šiuo atveju sukaktu
vininkę „Dirvą" kalbas. J i 
keliavo savo lėšomis t i k 
lengvinti vykdomų vajų sėk
mingumą. 

Pagrindinį „Dirvos" jubilie
jaus minėjimą suruošė Chicago
je su gera menine programa, 
kurio metu buvo pagerbtas il
gametis „Dirvos" redaktorius 

rūpėjo ir „Dirvos* vajaus 
reikalai. Buvo ui-imota sutelkti 
bent 100,000 dc Buvo išsiun
tinėti laimėjim, ms bilietėliai. 
Jų sugrįžo nema su aukomis. 
Pagelbiniai sky . ruošdami 
„Dirvos" jubilie; - minėjimus, 
drauge vykdė ii vajus. Reikia 
pripažinti, kad pagelbiniuose 
komitetuose AL" - -gos skyriuo
se vajai vyko sėkmingai ir lie
tuvių visuomenėm parodė reikia
mą dėmesį. 

Po panašaus, prasmingo dar
bo „Dirvos" jubiliejaus centrinis 
komitetas baigė darbą. Baigė 
pasidžiaugdamas, kad įdėtas 
viltis sutelkti šimtą tūkstančių 
dolerių „Dirvai'* paremti toli 
gražu prašoko geroka suma. 
Taigi viršinta gerokai šimto 
tūkstančių doleri u suma, ir šiuo 
metu darbščioji komiteto iždi
ninkė baigia ruošti detalią apy
skaitą. Visa ta i buvo pasiekta 
dirbant darniai , pradedant cen
tr iniam Irenos Kriaučeliūnie-
nės vadovaujamam ir baigiant 
pagelbiniais komitetais bei ALT 
s-gos skyriais. Šia proga cen
trinis „Dirvos" jubiliejaus komi
t e t a s , vadovaujamas Irenos 
Kriaučeliūnienės. nuoširdžiai 
vertina visų talką bet kuo prisi
dėjusiems prie šio darbo. Dėkoja 
lietuvių spaudai, radijo valandė
lių vedėjams, spaudos bendra
darbiams, pagelbiniams komite
tams, ALT s-gos skyriams, įga
l io t in iams, o ypač l ietuvių 
visuomenei, ta ip jautriai atsi
liepusiai į komiteto prašymus, 
gausiai aukojusiems vajaus p ro 
ga, įsigyjant laimėjimų knygu-

Vytautas Gedgaudas. Šalia mi- tes , dalyvavusiems visuose ren-
nėjimų, iškilmių, komitetui giniuose. 

John B. Garver. Juozas Jauniškis ir Ugnė Jauniškytė. 
Nuotr A. Pakit ienės 

rindama praeivių dokumentus, 
daugiausiai ieškodama šaukimo 
metų naujokų ir raudonosios ar
mijos dezertyrų. Prie ilgesnių 
straipsnių dienraščiai pridėjo 
Lietuvos žemėlapį su ,.Wilna" ir 
. .Memel" mies tų į r a š a i s 
(skliausteliuose — Klaipėda), 
tačiau kaimyninį Karaliaučių 
pavadindami ne Kaliningrado 
sritimi, bet „Gebiet Koenigs-
berg" — Kionigsbergo srit is. 

Spėju, kad naujas Lenkijos 
prez. Lech Walensa yra didelis 
J . Pilsudskio gerbėjas, kadangi 
į savo iškilmę jis pakvietė J. 
Pilsudskio dukras. Vokiečių 
spauda rašo. kad L. Walensai J. 
Pilsudskis yra labai didelis ir 
geras pavyzdys. Savo kalboje L. 
VValensa pageidavo gerų 
santykių su Europos valstybėm, 
ypač pažymėdamas savo kaimy
nes Lietuvą. Gudiją ir Ukrainą. 

Demonstracijos prieš Sovietu Sąjunga - tautu užgrobėja N'uotr. V. Maželio 

LAIŠKAS 
IŠ LIETUVOS 

Užsibaigė ruduo. Po baltu 
žiemos patalu užmigo Tėviškės 
žemė. Užsibaigus rudens rū
pesčiams ir atsiradus daugiau 
laiko, vėl į rankas imu plunks
ną ir visų pirma nutariau para
šyti jums. Leiskite pasveikinti 
jus ir kartu visą išeiviją su Šv. 
Kalėdomis ir Naujais 1991-siais 
Metais ir palinkėti, kad atei
nantieji būtų gerąja prasme 
lemtingi mums ir mūsų Tautai. 
Kad jie atneštų tikrąją laisvę, 
k a d g a l ė t u m e p u s r y č i a u t i 
Vilniuj, o vakarieniauti Ottavvoj 
ir atvirkščiai. Kad išsipildytų 
svajonė, kuri ruseno ištisus 
penkis dešimtmečius ir jau 
atrodė taip arti jos įsikūnijimo, 
deja... kol mano laiškas jus 
pasieks, žymia dalimi bus jau 
aiškus mūsų likimas, kurio lem
tis labai abejotina. Ar nuga
lės sveikas protas, pašertas 
kapitalistinėmis gėrybėmis? O 
gal pasivaišinę ir apkvaitę nuo 
„sėkmės", taps dar įžūlesni. 
Mes, maža tauta, įpratome būti 
„didžiųjų" sandėriu. Kartą par
duoti, galime būti parduoti ir ! 
ateityje, bet tam mes esame 
pasiruošę, tačiau nesirengiame 
kapituliuoti ar klauptis ant 
kelių ir maldauti malonės. 
Tvirtesnės pagalbos rankos iš 
vakarų jau nesitikime, nes ge
r iaus ias laikas j a u praėjo. 
Viskas liko tik pažadai ir mes 
vėl „Vienų Vieni" — pasiruošę 
gyventi ar mirti garbingai. Gali 
būti, kad mūsų Tautos likimas 
gali išsispręsti, net prieš Nau
jus Metus, tačiau būkime opti
mistai, nes viltis, kuri padėjo iki 
šiol išgyventi, yra „kvailių 
motina". 

Mūsų Tėvynės naujoji blokada 
nebaugina, kaip nors sulauk
sime pavasario nesušalę ir 
nealkani, tačiau vis daugiau 
pasigirsta piktų balsų, ir tas 
mūs neramina. Mūsų jaunystės 
laikais Lietuvoje vyravo idealiz
mas, buvome pasiryžę an t 
tėvynės aukuro paaukoti viską 
— jaunystę, ateitį ir net gyvybę, 
dabar sumaterialėjom, už kai
linius ar video aparatūrą parduo
da viską — net garbę. Tai pra
ėjusių dešimtmečių mokyklos 
išdavos. Tokiais išmokė tapti 
komunistinė sistema ir tik retas 
sugeba pasipriešinti materia
listinėms „vertybėms", neiš-
keisdamas į jas kilnesnes ver
tybes — vidinę šviesą, gėrį ir 
grožį. 

Naujų Metų išvakarėse pakil
kime virš realybės, palinkė
kime viens kitam vienybės ir 
laimės. Kad būtume laimingi, 
mums reikia juk tiek nedaug. 

Vakar pašventinom paminklą 
garbingų trijų Kviklių at
minimui. Išdrožtas iš storo 
ąžuolo, jis stovi ant aukšto 
šlaito, prie plento, netoli Dau
gailių ant ribos tarp Utenos ir 
Zarasų rajonų, mano Mamos 
gimtinėj. Paminkle išdrožtas ir 
Broniaus Kviklio baraljefas. 

Daugailių mokykla įsteigė jo 
vardo muziejėlį, kuriam me
džiagą teikė pats Bronius Kvik
lys, žadėdamas pats apsilankyti, 
deja, nespėjo. Tegul būna jam 
lengva tolimo krašto žemė, 
kurioje j is surado amžiną 
prieglobstį. 

Pabaigoje šiek tiek apie save. 
Dabar esu „Laisvo oro profeso
rius". Perskaičiavus pensiją, 
gaunu dvigubai daugiau, tačiau 
ir rublis yra labai pigus ir už jį 
nėra ką pirkti. Man kaip depu
tatui išskyrė susisiekimo prie
monę — dviratį, kurio pasiimti 
važiuoju tuoj pat, bus kuo va
žiuoti į savo medelyną, kurį 
įsteigiau su savo bendradarbiu, 
kurs po metų irgi bus pensinin
kas. Taigi iš miškininko tap
siu ūkininku, tik nežinia, kokie 
bus mokesčiai ir koks iš to bus 
„biznis" . Turėdamas laiko 
puošiu ir gražinu savo namą ir 
aplinką. 

Linkime visokeriausios sėk
mės. _ 

J u o z a s 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbaronte būt: 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I ifituviams žinomas ir patikimas vardas 

Gntuifc 21 
KMIECU REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Vtayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

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

Išnuomojamas didelis 1 mieg. bu
tas. Naujai išremontuotas; su šiluma, 
šaldytuvu, virykla. Arti parkas. 71 St. 
ir Francisco Ave. apyl. $405 + 
„depos i t " . T a i . 312-436-0844. 
Kalbėti angliškai. 

Arti ..Seklyčios" Išnuomojamas 3 
kamb., 1 mieg. butas su šiluma, 
šaldytuvu, virykla ir kilimu. $300 
Į mėn. + „security deposit". Tel. 
312-776-4371. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas [vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phona (312) 581-4111 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

REAL ESTATE 

ta MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagaioa ga 'e PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ nHest< jose Saz 
nmga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BE.. BA ^S 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S K f 

778 2233 

[ B MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 4?6-7878 

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. 

DISTRIBUTORS 
Wanted for eastern Europe. consumer 
and industnal products. Join Interna
tional Netvvork 

Wnte 
A.C.E. 

P.O. Box 34631 
Chicago. IL 60634-0631 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Te l . — GA 4-8654 

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

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI ' 

Turiu Chicngos miesto leidimą. D>rPu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąžt-

. ningai 
312-779-3313 *N' 

KLAUDIJUS PUMPUTIS —•»? 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir treoad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 YVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

438-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

737-5168 

A -



MARTINIQUE SALĖJE 
Sekmadienį, vasario 3 d., 4:30 vai. p.p. -
Bus pagerbtas Lietuvos Diplomatijos 
Šefas STASYS LOZORAITIS, Charge d'Affaires 
YVashingtone ir prie Šv. Sosto 

/ / 

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO AMERIKOS 
DISTRIKTO 31 METŲ SUKAKTIS! 

LIETUVOS PRISIMINIMAI" Pietūs, kokteiliai, muzika A. Stelmoko 
Auka $30.00 

Bilietai: „Patria", Vaznelis „Gifts International", 
Julie Zakarka, tel. (312) 434-7785 

Eleną Barienę įveda į St. Baro pagerbimo vakarienę Juozas Katauskas 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

SIBIRO TREMTINIAI 
Kaune 1990 m. lapkričio 3 d. 

Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) salėje įvyko antroji 
Lietuvos tremtinių ir politinių 
kalinių sąjungos, partizanų ir jų 
ryšininkų konferencija „Kovo
janti Lietuva". Joje dalyvavo 
apie 1000 delegatų ir svečių. 

J ie susirinko šventiškai pasi
tempę ir išdidūs, nenugalėti, 
kostiumuoti žilagalviai. Be 
rr.edalių ir garbės ženklų. Šian
dien vadiname juos partizanais. 
Nejučia apsidairius, neberan
dame kai kurių pernai metų 
konferencijos dalyvių j šią kon
ferenciją jau nebeatvykusių. Jie 
pagerbiami tylos minute. 

Konferencijos dalyvius pa
sveikino, sėkmės sąjungos 
veikloje palinkėjo Lietuvos AT 
pirmininkas V. Landsbergis. 

Pasau l io Lie tuvių Bend
ruomenės centro vicepirminin
kė I. Lukoševičienė savo svei
kinimo žodyje pasakė, kad „Išei
vija liko gyva tik todėl, kad 
Jūsų drąsa ir pasiaukojimas 
švietė mums ir mūsų vaikams". 

Konferencijos dalyvius 
pasveikino Šaulių sąjungos cen
tro valdyba. Jūsų pasiauko 
jantis ryžtas kovoje su vietiniais 
okupantais visada garbingas pa
vyzdys. Dėkojame, kad už 
Lietuvos nepriklausomybe buvo 
sudėta skaudi auka. 

Ilgoje kalboje kun. A. Svarins
k a s , pats nesenia i buvęs 
politinis kalinys, pabrėžė, kad 
trys — krikščionė motina, moky
tojas ir kunigas — išmokė 
mylėti gimtinę ir gyvybiškai 
siekti jos idealo laisvės". Ir , jei 
n iekas nemiršta už tautą, 
miršta tauta. Jei niekas nemirš
ta už idėją, miršta idėja". Taip 
pat iškėlė naują mintį, kad 
„mūsų reabilituoti nereikia, nes 
nebuvome ir nesam kalti, kad 
okupantas privertė prieš jį kovo
t i " . Leiskite pasveikinti Jus 
visus čia susirinkusius ir. man 

IŠEIVIJOS PAGALBA 
LIETUVAI 
DONATAS ŠATAS 

atrodo, nė kiek nesuk lys iu 
pasakęs, kad mes čia susi
r inkome dal is tų 700 ,000 
Lietuvos žmonių, kurie buvome 
pasmerkti sunaikinimui ir mir
čiai. Bet mes ištvėrėme vardan 
Lietuvos, vardan mūsų tikė
jimo, tikėjimo Dievu. 

Tik labai skaudu šiandien ma
tyti ir girdėti tokių reiškinių, 
kai bandoma mūsų vienybę 
vienokiu ar kitokiu būdu suar
dyti , kad no r ima a t s k i r t i 
tremtinį nuo kalinio, partizaną 
nuo ryšininko ir panašiai . 

Konferencijos d a l y v i u s 
pasveikino ir r e k t o r i u s A. 
Avižienis. Ir pakvietė visus 
kitąmet vėl čia susirinkti . Taip 
pat buvo platus ir išsamus 
pranešimas apie dvasininkijos 
vaidmenį rezistencinėje lietuvių 
išsivadavimo kovoje bei plati šių 
įvykių istorinė apžvalga. 

Bene svarbiausia buvo konfe
rencijoje aptarti, kaip politiniai 
kaliniai, tremtiniai, partizanai, 
r y š in inka i ga l ė tų p a d ė t i 
Lietuvai šiandien ir ko gali iš 
jos tikėtis. Aptarta dabar t inė 
Lietuvos padėtis ir buvusių re
zistencijos dalyvių, vėliau — 
pol i t inių ka l in ių va idmuo , 
s i ek ian t vis iškos L i e t u v o s 
nepriklausomybės. Buvo aptar
tos gr įžus ių iš t r e m t i e s 
socialinės problemos, pensijų 
klausimai. Už nuopelnus Lietu
vai po l i t in ių k a l i n i ų ir 
tremtinių sąjunga ne vieną 
apdovanojo P a s i p r i e š i n i m o 
dalyvio kryžiumi ir garbės 
žymeniu. Buvo padėtos gėlės 
prie Nežinomo kareivio kapo. 

Lapkričio 4-ąją Vytauto Di
džiojo bažnyčioje buvo 
šventinamos rezistencijos kovų 
dalyvių vėliavos. 

Aktorė V. Kochanskytė skaitė 
A. Miškinio „Septynias sopulio 
raudas", o aktorius P. Venslo-
vas — poeto rezistento B. Kri
vicko paskutiniuosius „Ginklo 

įvairių sričių profesionalus, 
kurie turi noro ieškoti ryšių su 
Lietuvos kolegomis, nors ir jie 
nesidomėtų specifiniai semi
naru. Tie asmenys, kurie tuo 
metu žada viešėti Lietuvoje ir 
norėtų šiame seminare daly
vauti taip pat yra kviečiami. 
Šiuo reikalu kreiptis į D. Šatą, 
99 Shenandoah Rd., Warwick, 
RI 02886, tel. 401-884-9572. 

Konsultacija 

Kiekvienas asmuo, turįs bent 
kokių profesinių kvalifikacijų, 
važiuodamas į Lietuvą asmeniš
kais tikslais, turėtų pašvęsti 
bent mažą dalį laiko pasidali
nimui savo profesiniu patyrimu 
su kolegomis Lietuvoje. Ir čia 
mes nebūtinai kalbame apie 
aukšto profesionalinio turinio 
santykius. Atvirkščiai, Lietu
voje daugiausia trūksta įvai
raus praktiško inžinerinio ir 
amatininkiško patyrimo. Preky
bos, žmonių aptarnavimo srity -

grupė (18 asmenų) lankėmės je ir panašiose sferose patarimas 
Lietuvoje. Grupės tikslas - pro- i r pagalba iš Vakarų būtų ypač 
fesinio bendravimo užmezgimas pravarti ir dažniausiai rvertina-
Lietuvoje. Ankstyvesnės tokios m a -
mūsų organ izuotos grupės Daugumas asmenų, kurie tu-
turėdavo progą susipažinti su rėJo progos keletą kartų lanky-
savo srities kolegomis Kauno t i s Lietuvoje, j au yra susidarę 
Politechnikos instituto patalpo- ^ pažtstamų tinklą, tačiau 
se ir jų globoje ir po to kelias dar vis atsiranda asmenų, kurie 
dienas praleisti pramonės ir Lietuvoje lankosi pirmą ar 
kitokiose įstaigose. Praėjusią a n t r 4 kartą Neturint tiesio-
vasarą ši programa buvo pra- g i n i U profesinių santykių, 
plėsta Lietuvos išradėjų drau- siūlyčiau kreiptis į Lietuvos iš
gijai suorganizavus dviejų dienų r a dėJU draugiją, Jogailos 11-2 
seminarą, skirtą pramonės dar- Vilnius 232600, tel. 61-53-14. Ši 

Klausimas kaip išeivija galė
tų pagelbėti Lietuvai pas mus 
dažnai kar tojamas spaudos 
puslapiuose. Tai, be abejo, šiuo 
metu popul ia r iaus ia tema. 
Paskutiniu metu ji vis labiau 
or ientuojas i į ekonominę 
pagalbą Lietuvai. Ir čia telpa ne 
vien t ik tiesioginė materialinė 
pagalba, kuri buvo ir paliks 
palyginant menka, bet taip pat 
ir patarimai bei pagalba tiesio
ginių prekybinių ir profesinių 
santykių užmezgimu su Vaka
rais, ypač su JAV ir Kanada, 
nes čia gyvena daugiausia lietu
vių išeivių. Lietuvoje tokia pa
galba yra mielai laukiama. Mū
sų akcijos šioje srityje išvysty
mas yra prastokas ir šia tema 
kaip t ik norėčiau padaryti kele
tą konkrečių sugestijų. 

Ekskur s i j a i r s eminaras 
Lietuvoje 

Praėjusią va^ rą , ką tik pasi
baigus blokadai, mūsų maža 

nimo, nėra siaurų interesų išra
dėjų susivienijimas, bet ji turi 
labai plačius santykius su 
Lietuvos pramone, turi savo 
skyrius didesniuose miestuose, 
turi ir plačius biznio interesus 
ir taip pat yra pasirengusi pa
gelbėti santykių ugdyme tarp 
išeivijos ir Lietuvos. Mano 
patyrimu tai judriausia ir ener
gingiausia tokio tipo organiza
cija Lietuvoje. 

Iš Lietuvos mes dažnai gir
dime apie paiešką įvairių sričių 
specialistų. Toks specialistas 
turėtų atvažiuoti į Lietuvą ke
liems mėnesiams ir ten pagelbė
ti. Taip suvokta tokios pagalbos 
programa išjungia daugumą 
aktyvių specialistų, kurių retas 
gali sau leisti kelių mėnesių 
atostogas. Belieka tik pensi
ninkai, labai jauni žmonės, 
kurie neturi šeimyninių ir kitų 
įsipareigojimų, ir aukštųjų mo
kyklų profesoriai, kurie retkar
čiais sau gali leisti ilgesnes ato-
stokas. Iš tikro konsultacijai 
technikos, biznio ar menedže-
mento srityse tiek daug laiko 
nereikia. Jei taip būtų. tai 
konsul tac i jos veikla būtų 
gerokai mažesnė, nes daugumai 
klientų tokio ilgo laiko konsul
tacija būtų per brangi. Konsul
tacija visame pasaulyje puikiai 
vyksta t rumpų vizitų ir po jų 
sekančių informacijos pasikei
timų pagrindu. 

<Bus daugiau) 

buotojams. Mūsų tarpe buvo pa
kankamai asmenų (Jurgis Ben-
dikas, Pranas Jurkus, dr. Algir
das Kanauka, Audra Kubiliūtė, 
Put inas Mašalaitis, Donatas 
Šatas, dr. Donatas Tijūnėlis) 
su s ipaž inus ių su bendrais 
p ramonės va ldymo, rinkos 
tyrinėjimo, prekybos teisės ir 
panašiais klausimais . Buvo 
galima užpildyti dvi dienas to
kius klausimus pristatant mūsų 
aud i to r i j a i , k u r i ą sudarė 
150-200 pramonės darbuotojų. 
Šis seminaras atrodo buvo 
abipusiai naudingas: klausy
tojams proga susipažinti nors 
t i k ir p a v i r š u t i n i š k a i su 
a m e r i k i e t i š k a p rak t ika 
pramonėje ir prekyboje, mums 
proga geriau pažinti Lietuvos 
pramonės darbuotojų reikala
vimus ir jų profesinį lygį. 

Šiam seminarui radus tokį 
pozityvų atgarsį, mes vėl esame 
kviečiami sekančiais metais or
ganizuoti panašų įvykį bendro
je dviejų savaičių ekskursijos 
programoje. Šiam seminarui 
ieškome prelegentų. Geriausias 
laikas tu rbū t būtų gegužės 
galas ir birželio pradžia. Tuo 
metu kaip t ik vyks Kultūros ir 
kūrybos simpoziumas Vilniuje, 
kuriame dalis mūsų grupės 
dalyvių ta ip pat norės daly
vauti. Mes taip pat kviečiame 
mūsų ekskursijoje dalyvauti 

draugija, nežiūrint jos pavadi-

Neištikimybė mažuose daly
kuose atbukina moralinį jaus
mą; ji padaro žmogų nepa
tikimąjį atleidžia tuos varžtus, 
k u r i e indiv idą r i š a pr ie 
bendruomenės; ji veikia prieš 
Dievo Meilę, kuri turėtų cemen
tuoti gerus žmonių santykius. 

Fu lt. Sheen 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS 

ADOMONIS 

1986 m. sausio 2 d. Amžinybėn iškeliavo taurios širdies 
ir kilmos dvasios Jonas Adomonis. Palaidotas Beechwood 
kapinėse. Cape Cod. Laikas nepajėgia užpildyti jo paliktos 
spragos mūsų tarpe. 

Už a a. Jono sielą šv. Mišios bus atnašaujamos įvairiose 
bažnyčiose. 

Prašome maldoje prisiminti a.a. Joną. Tesuteikia jam 
Viešpats Amžinąją Ramybę! 

Su liūdesiu ir meile 

Žmona Aldona, šeimos nariai ir kiti giminės. 

broliams" ir „Malda už žuvu
sius partizanus". Choras, be 
giesmių, sugiedojo ir dainą 
„ P a r t i z a n a i , Lietuvos 
partizanai". 

A.tA. 
med. dr. VIKTORUI RUSHKIEWICH 

Lenkijoje mirus, jo broliui JONUŠUI ir šeimai reiškia
me plią užuojautą. 

Leonora Paketuris 
Genutė Paketuris 
Aldona ir Algis Stankai 
Marija ir Zigmas Dailidės 

A.tA. 
JONUI KIZNIUI 

Rockford. IL mirus, jo žmonai VERONIKAI KIZ-
NIENEI-DANAUSKAITEI, mielai brolienei, mano 
širdinga, giliausia užuojauta, taip pat jų giminėms, 
d raugams ir art imiesiems čia ir Lietuvoje. 

New York, NY j o n a s Kiznis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t ida ro nau jus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t t e Parke 

Kiti S. C. Lack la idotuvių namai : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Rober t s Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2533 Wesl 7Nt Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palo^ HilK. Illinois 60*65 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SHh Avenue 

C Kero. Illinois 60630 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i 1-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
IAVVRENCE C. GASUNAS 

file:///larquette


DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. sausio mėn. 12 d. 

x Vėliausias informacijas 
apie padėtį Lietuvoje ir išei
vijos užduotis šiuo laikotarpiu 
teikia JAV Lietuvių Bend
ruomenes krašto valdybos būs
tinė nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p.p. 
savaites dienomis ir nuo 9 iki 2 
šeštadieniais. JAV LB būstinės 
telefono numeris 312-436-0197. 

x JAV LB krašto valdyba 
gavo padėkos telegramą iš Lie
tuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos direkto
riaus Vlado Bulavo, dėkojant už 
finansavimą trečiojo knygų kon
teinerio, kuris šiomis dienomis 
buvo gautas Lietuvoje. 

x 14-tai absolventų laidai 
Pedagoginio Lituanistikos in
stituto baigimo diplomai bus 
įteikti šeštadienį, sausio 19 d.. 
7 vai. vak. Jaunimo centro di
džiojoje salėje t a proga 
ruošiamame vakare. Programo
je — akademija, diplomų įtei
kimas, instituto studentų etno
grafinio ansamblio atliekama 
programa, karšta vakarienė ir 
pabendravimas. Visi instituto 
absolventai, buvę studentai, 
lektoriai ir visuomenė kviečia
mi 

x Vasario 16 meno parodų 
datos yra pakeistos. Parodos 
vyks Čiurlionio galerijoje ir 
Lietuvių Dailės muziejuje 
Lemonte nuo vasario 16 iki 
kovo 11 d., o ne kaip anksčiau 
buvo skelbta. 

x Už a.a. muz. Vytautą 
Janč į šv. Mišios bus aukojamos 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje sekma
dienį, 9:30 v. ryto. Gimines ir 
draugus prašome prisiminti 
velionį Vvtautą savo maldose. 

(sk) 

x Ses. Ona Mikailaite kal
bės pal. arkivysk. Jurgio Matu
laičio minėjime-vakaronėje, 
penktadienį, sausio 25 d.. Jau
nimo centro kavinėje. Prieš 
vakaronę šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje prasidės 7 vai . 
vakare. Visi kviečiami daly
vauti ir melsti Lietuvai iš
tvermės laisvės siekiuose. 

x Lietuvių Muzikos šven
tės rengimo komiteto pirm. Sta
sys Baras kviečia komiteto 
posėdį 1991 m. sausio 17 d., ket
virtadienį, 7 vai. vak. Sekly
čioje. Bus vykdomojo komiteto, 
komisijų ir renginių pirmininkų 
pranešimai. Posėdyje dalyvaus 
Lietuvių operos meno vadovas 
ir dirigentas Alvydas Vasaitis. 
Jis neseniai grįžo iš Lietuvos, 
ten turėjo pasitarimus su Lie
tuvos operos pareigūnais ir apie 
ta i padarys p raneš imą 
komitetui. 

x A. a. kun. Albinas Dumb
liauskas sausio 9 d. mirė Kara
gandoje, Kazachijoje, ir laidoja
mas sausio 13 d. ten pat savo 
parapijoje Vidurinėje Azijoje. 
Gimęs 1925 m. vasario 10 d. 
Kriaunių kaime, Rumbonių pa
rapijoje. Alytaus rajone. Mokė
si Kauno seminarijoje ir pri
vačiai, vysk. Paltaroko pa
šventintas kunigu 1950 m. Dir
bo vikaru Joniškyje, klebonu 
Lankeliškiuose ir Paparčiuose. 
1962 m. išvyko į Sibirą, dirbo 
vairuotoju ir aptarnavo tikin
čiuosius Krasnojarske. Kusta-
najuje ir keliaudamas po įvai
rias vietoves. 1977 m. gautas 
leidimas registruoti Sv. Juozapo 
parapiją. Klebonaudamas pa
statė naują bažnyčią, mokymu 
ir pavyzdžiu ugdė jaunuolius, 
kurie susidomėjo kunigyste ir 
kartu su parapiečiais jau džiau
gėsi keliomis primicijomis. 
Chicagoje viešėjo pas lietuvius 
jėzuitus 1988 m. Šv. Mišios už 
a.a. kun. Dumbliauską bus 
laikomos jėzuitų koplyčioje sau
sio 27 d., sekmadienį, 10 vai. 

x J a u n i m o cent re repetuo
jan tys Dainų šven tės chora i 
sutarė po Naujųjų Metų rinktis 
repeticijoms kiekvieno mėnesio 
antrąjį pirmadienį (vietoj trečio
jo). Repeticijos numatytos: sau
sio 14 d., vasario 11 d., kovo 11 
d., ir balandžio 8 d. Repeticijos 
vyks nuo 7:30 v.v. iki 9:30 v.v. 
Visi prašomi dalyvauti. 

f^Sįgegvfci 

x Lietuvių Dailės Muzie
j aus valdyba nuoširdžiai dėko
ja dail. Vytautui Ignui už jo 
kūrinio dovaną muziejui. Taip 
pat dėkojame ir už sukurtą 
muziejaus logo. LDM valan
dos: šeštadienį ir sekmadienį 
11 v.r.—2 v. p.p. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

'sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINTAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84.00. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St.. Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x KARGO \ LIETUVA! G 
T. International praneša, kad 
nuo gruodžio 24 d. dėl sunkios 
ekonominės padėties, labdaros 
vardan, visus rūbus ir maistą 
VISIEMS galime siųsti KAR
GO į Lietuvą be MUITO. Siun
čiame oro linija: $1.45 sv. Mi
nimumas 50 kg. arba 110 sv. 
Kreiptis į: G. T. International . 

tel . 708-430-7334, 9525 S. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje'10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz 
dėže persikų, 4 sv. valg. druska. 
18 oz riešutinis sviestas. 2 dėž 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus. 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, ni . 60457. telefonas 
(708) 4.30-8090. 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir \Vashingtono į Chicagą. Los 
Angeles, Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Ta patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į Amer ican Travel 
Se rv i ce B u r e a u , 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Baltic Monuments , Inc. , 
2621 W. 71 Street. Chicago. IL. 
Tel. (312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.i 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštu. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTOilS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58V-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A \ e . , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje sausio 20 d. 12 vai. 
šiaurės Indianos valstijos lietu
viai turės specialias pamaldas, 
skirtas Lietuvai ir pasaulio 
valdovams. Melsimės, kad JAV 
prezidentas , dažna i kar to
damas, kad nepripažįsta Lietu
vos okupacijos, tuos žodžius 
papildytų pripažinimu Lietuvos 
nepriklausomybės. Šv. Mišias 
atnašaus kun. Antanas Saulai-
tis, S.J. 

x Poetas Alfonsas Sešplau-
kis-Tyruolis, Agnė Kižienė ir 
aktoriai Zita Visockienė ir Vy
tautas Lapenas, atl iks pro
gramą Dailiojo žodžio popietėje 
sausio 16 d., trečiadienį, 2 vai. 
p.p. Seklyčioje — vyresniųjų cen
tre. 

x V y t a u t a s K a s n i ū n a s , 
Vaida Kelerienė, O n a Mikai
la i te Edvardas Tuskenis, Gailu
tė Valiulienė sudaro žurnalo 
„Laiškai Lietuviams" konkur
so vertinimo komisiją. 

x Atsiuntė po 25 dol. aukų 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių: Antanas ir Marytė Ko-
ber, Port Washington, N.Y., 
Juozas Nausėda, Woodland 
Hills. Cal., Vladas Sinkus, Wes-
tern Springs, 111., Jonas ir 
Laima Šalčiai, Arlington Hts., 
111.. Juozas Giedraitis, East 
Northport , N.Y.. Eugenia 
Budelskis, Schiller Park, 111. 
Visiems dėkojame. 

x Atsiuntė po 12 dol. už ka
lėdines korteles , kalendorių: 
P. Bernotavičius, Antanina Ra-
dyn. A. Luneckas, Bronys Raila, 
dr. J Gimbutas. Konnie Savic
kas. Anna Glebis — 13 dol. 
Visiems ačiū. 

Kr. D< 
prasid» 

ičio lit. mokyklos mokiniai dalyvauja religiniame koncerte gruodžio 16 d. Nekalto 
no bažnyčioje. N'uotr. J. Tamulaičio 

I Š A R T I I R T O L I 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

Loreta S t u k i e n ė 
nepr iklausomybės 

- Vytė 
Lietuvos 
komiteto vardu (šis komitetas 
sudarytas New Jersey valstijoje 
padėti Lietuva; kelyje į nepri
klausomybę) 1990.12.9 gražiai 
reprezentavo Lietuvai nedi
deliame Gibbstown miestelyje. 
Su moterų būreliu istoriniu 
laikomame namelyje surengė 
parodėlę. Po parodos apžiūros 
metodis tų bažnytėlėje L. 
Stukienė skaitė gerai paruoštą 
paskaitą, kurioje apie 250 
amerikiečių supažindino su 
Lietuvos padėtimi Br. Krokys 
ir J. Kasinskas lietuviškai pa
dainavo. L. Stukienės dėka atsi
lankiusieji buvo pava iš in t i 
lietuviškais užkandžiais. 

— „Medus" , muzikinis vie
netas iš Lietuvos Philadelphi-
joje pasirod- gruodžio 28 d. 
Lietuvių namuose. Pasitaikė 
toks miglotas vakaras , jog 
žingsnio a t s t u m e nieko 
nesimatė Taigi klausytojų susi
rinko mažokai, tačiau visi buvo 

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

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos j 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. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Pa t r i a dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių kargo-oro linija. Tel. 
312-778-2100. ( S K ) 

x Dėmesio v ideo apa ra tų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos i amenkie t i šką ja 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į l%" U-
Matic, Beta, VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi forą 
tus. Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus į video juostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave.. Chicago. 
IL 60609, tel. (312) 297-9091. 
Sav. Pe t r a s Bernotas . 

(sk) 

x „Lietuvių Liaudies meno 
sku lp tū ra XX amžiu je" pa 
rodą Liet. Dailės muziejuje 
Pasaul io l ie tuvių cen t r e , 
Lemonte pratęsiama iki saus io 
26 d. LDM valandos: šeštadienį 
ir sekmadienį 11 v. r.—2 v. p.p.p. 

(sk) 

x American Trave l S.B. 
praneša , kad galite giminėms 
nupirkti bilietus: iš Varšuvos į 
New Yorką nuo $610; į Chicagą 
nuo $765 ir į Los Angeles nuo 
$1,010. Taip pat gal i te nu
pi rkt i lėktuvo bi l ietus iš Lie
tuvos a tvykstant iems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą, aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: Amer i can 
Travel Service B u r e a u , 9727 
S. Western Ave., Ch icago , IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamai- nuošimčiais. Kreipki
tės į M Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

patenkint i . 
— Lie tuv ių k l u b e gruodžio 

mėn . 9 d ienos sekmadienį 
pietus gamino klubo choras. 
Pasirodo, mūsų choristės ne tik 
gražiai dainuoja, bet ir skanius 
pietus išverda. Už tą jų darbą 
padėkojo klubo pirm. A. Gu-
donis ir choro pirm. H. Gineitis. 
Po inž. J. Mikailos savaitinės 
Vilniaus radijo žinių apžvalgos, 
gražiai duetus padainavo choro 
solistai — O. Armonienė ir A. 
Kusinskis, net su pakartoji
mais. Akompanavo muz. R. 
Ditkienė. Į pietus atsilankė apie 
300 žmonių. 

— Ku l tū r in ių popiečių ra
t e l i o naujoj i ir buvusioj i 
valdyba susirinko gruodžio 14 d. 
pareigų perdavimui ir pasi
tar imui dėl 1991 metų veiklos. 
Va ldyboj su t iko pas i l ik t i 
buvusios valdybos nariai — dr. 
D. Degesys, V. Gerulienė ir K. 
Gaižauskienė, tad Kultūrinių 
popiečių ratelio 1991 metų val
dyboje yra : V. Mažeika — pirm., 
nar ia i : dr . D. Degesys. V. 
Gerulienė, D. Mažeikienė, S. 
Salienė ir K. Gaižauskienė. 

— LB St . P e t e r s b u r g o apy
l inkės v a l d y b a lapkričio 28 d. 
suruošė koncertą — balių, į kurį 
atsilankė 255 asmenys. Pasigė
rėtiną programą atliko choras 
„Sie tynas" iš Daytona Beach. 
FL, vadovaujant muz. A. Skri
duliui. Buvo padainuota apie 20 
dainų, kai kurios čia buvo iš
girsta pirmą kartą. Programą 
gražiai pravedė K. Barūnas, 
svečias iš Daytonos. Vakarienę 
pagamino Mary Lou Lastaus-
kas. 

A R G E N T I N O J E 

— Senel ių Židiniui pamažu 
pastatė salę. kurioje jie ir jų 
svečiai galės suseiti ir paruošti 
pramogas, t inkamas jų atsigai
vinimui. Kun. A. Steigvilas, 
MIC, Adrogue seminarijos kop
lyčioje atnašavo ta proga šv. Mi
šias už a.a. Oną Radzvilaitę, bu
vusią Senelių Židinio gyventoją. 
Salė buvo pašventinta, buvo 
pietūs ir skambėjo lietuviškos 
dainos ir muzika. Židinio pirmi
ninkas y ra Adomas Burba. 

— A.a. Kaz imiera Ubar ta i -
tė J a k u b a u s k i e n ė po ilgos 
paralyžiaus ligos mirė gruodžio 

2 d. San Carlos de Bariloche 
mieste. Velionė buvo kilusi iš 
Luokės , Telšių apskr . ir 
sulaukusi 87 metų amžiaus. 
Nuliūdime liko sūnus Antanas 
su žmona Herminija, vaikaitis 
Denise su šeima Argentinoje, 
Carlos ir David Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse su šeimo
mis. 

— A. a. Veronika Vaiče
kauskai tė J o k u b k i e n ė mirė 
gruodžio 12 d. Soleriega prie E-
zeizos senelių prieglaudoje, 
palikdama liūdesyje toje pačioje 
prieglaudoje gyvenantį vyrą 
Julių Jokubką. Velionė buvo 
gimusi 1906 m. balandžio 9 d. 
Juodžiūnuose, Panevėžio apskr. 
Argentinoje su vyru gyveno nuo 
1929 m. Ilgai gyveno Avellan-
edoje, kur jos vyras buvo Aušros 
Vartų parapijos zakristijonas. 
Prieš pusę metų persikėlė į 
Solariegos prieglaudą. Lietuvoje 
liko duktė A. Glemžienė. Palai
dota Monte Grande kapinėse. 

— Argentinos Lietuvių jau-
n i m a s turėjo suvažiavimą, 
kuriame dalyvavo ir kitų Pietų 
Amerikos kraš tų jaunimas. 
Suvažiavimas buvo nuo sausio 
7 d. iki 14 d. Villa del Dique, 
Kordobos provincijoje. 

LIETUVOS 
OLIMPINIO 
KOMITETO 

ĮGALIOJIMAS 
Artūro Poviliūno. Lietuvos 

Olimpinio komiteto pirmininko, 
ir Kazimiero Motiekos. Lietuvos 
Olimpinio komiteto vicepirmi
ninko, pasirašyti įgaliojimai 
eventualiu atveju duodami 
užsienio lietuviams. 

Paskirti Lietuvos olimpinio 
komiteto nariai: Valdas Adam
kus, atstovaus Amerikoje, 
Valdemaras Chomičius, atsto
vas Australijoje, Ša rūnas 
Marčiulionis, general inės 
asamblėjos narys Amerikoje, ir 
Arvydas Sabonis, vykdomojo 
komiteto narys Ispanijoje. 

Lietuvos taut. olimpinio komi
teto nariai dėl persekiojimo, 
grėsmės jų saugumui ir gyvybei 
Lietuvoje priversti išvykti į 
užsienį, išsaugo nario statusą ir 
t ampa įgaliotojo komiteto 
nariais. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

NAŠLIŲ KLUBAS 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo sus i r i nk imas buvo 
lapkričio 9 d. Atsilankė 51 
narys. Pirm. Bernice Žemgulis 
atidarė susirinkimą 1 vai. po 
pietų, sveikindama gausiai 
dalyvaujančius, prašė p r ie 
tvarkos. Valdyba buvo visa ir 
buvo priimta viena nauja narė 
— Janina Bandža. 

Pirm. Bernice Žemgulis per
skaitė protokolą iš pereito susi
rinkimo. J is buvo priimtas su 
pagyr imu. Laiškų nebuvo. 
Ligonės, kurios sirgo yra pa
sveikę ir susirinkime dalyvavo. 
Taip pat klubas nutarė pasvei
kinti su Kalėdomis spaudą, 
radijo leidėjus ir Dariaus Girėno 
veteranus. Visiems paskirta po 
25 dol. Pirmininkė apsiėmė su
tvarkyti. 

Taip pat pranešė, kad reikia 
išrinkti naują valdybą 1991 
metams. Buvo išrinkta: pirm. 
Bernice Žemgulis, vicepirm. 
Alg. Šimkus, nutarimų rast. 
Helen Dybas, finansų rast. Rožė 
Didžgalvis, kasos globėja Anna 
Wiechecki, iždininkas Balys 
Brazdžionis , koresp. Rožė 
Didžgalvis, maršalka Vytautas 
Abraitis, šeimininkės Bernice 
Avelis, Marija Šeduikis. Visa 
valdyba pasižadėjo d i rb t i 
vieningai. 

Knygų revizijos komisiją su
daro Alfonsas Kizlaitis. Vik
toras Utara, Vacys Rutkauskas. 
Bus pas Antaniną Gostof sausio 
31 d. 1 vai. po pietų. 

Taip pat pirm. B. Žemgulis 
pranešė, kad kitas susirinkimas 
bus vasario 8 d. ir kvietė visus 
atsilankyti, nes bus metinis 
susirinkimas Kojak salėje, 4500 
S. Talman Ave. Taip pat du klu
bo nariai šventė savo gimta
dienį Frank Padžiukas 95 metų 
sulaukęs, o Vytautas Abraitis 
tai nežinau. Kiek metų j is 
parūpino pora butelių šiltesnės, 
o Bernice Žemgulis užfundijo 
gražų skanų pyragą ir sugiedota 
Ilgiausių metų. 

Po susirinkimo visi nariai 
buvo pavaišinti skaniu maistu 
ir patenkinti skirstėsi namo, 
l i nkėdami vieni k i t i ems 
linksmų švenčių. 

Rožė Didžgalvis 

NAUJOKI; TAUTYBĖ 

Chicagoje ir šešiuose kaimyni
niuose priemiesčiuose 1990 m. 
buvo paimti kariuomenėn 2.623 
naujokai. Iš jų, kaip skelbia 
„Sun-Times", 65% buvo juodie
ji, 19.9% baltųjų ir 12.4% 
ispaniškai kalbančių. J A V 
kariuomenė susideda iš sava
norių. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 4 iki 7 va! vak 
^ š t a d 4 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

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

Lie =u demonstrac i jos N e w Yorke pr ieš rusus , kurie nenori pripažinti demokratijos 
Nuotr. Vvt. Maželio 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave. . Ste. 18-2 
Hinsdale. II. 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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