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Lietuvos nepriklausomybės 
sąjūdžio triuškinimas 
Faktai pateikiami užsienio spaudoje 

Vilnius. 1991 m. sausio 15. — 
Čia užsienio spaudos žurnalis
ta i , kur ie buvo a tvykę iš 
Maskvos stebėti paskutinių 
įvykių Lietuvoje, pranešė, jog 
aiškėja, kad Kremlius buvo 
gerai ir preciziškai suplanavęs 
Lietuvoje kruvinas riaušes. 

NYT korespondentas B. Kel-
ler, nekartą rašydamas apie 
Lietuvą, šį kartą buvo atvykęs 
vėl į Vilnių bešališkai patirti 
įvykius savo akimi3 ir po ap
klausinėjimų žmonių iš abiejų 
pusių, sako, jog yra aišku, kad 
Lietuvos nepriklausomybės są
jūdžio sutr iuškinimas buvo 
detaliai paruoštas Maskvoje. 

Kreml iaus t a k t i k a 

Kremliaus propaganda prieš 
išr inktą parlamentą, kurio 
rūmai dabar jau turi pastatytas 
barikadas, kai ten viduje budi 
parlamentarai, savo strateginę 
politiką Sovietai vėl veda tokią 
pat. kuri buvo pradėta po 
Bolševikų revoliucijos. Krem
liaus tikslas — priversti iš
rinktas respublikų ir vietines 
vyriausybes paklusti centrinei 
Sovietų vyriausybei, net jei 
reiktų atimti žmonių gyvybes ir 
vykdyti terorą. 

Dabartinė strategija yra to
kia, jog norima sudaryti įspūdį, 
kad dvi populiarios grupės 
dabar Lietuvoje tarp savęs kovo
ja dėl valdžios ir kad vienintelis 
kelias esąs prezidento Gorbačio
vo tiesiogis respublikos valdy
mas iš Kremliaus. Pagrindiniai 
šios strategijos dalyviai yra 
Lietuvos Komunistų partija, 
kuri yra Maskvos suorgani
zuota, kariuomenė, KGB, Mask
vos spauda ir transliacijos, 
kurios yra valdžios kontrolėje, 
o ypač televizijos ir „Tasso" 
agentūros žinios, kurios pasku
tiniu metu grįžo į prieš glasnost 
buvusį lygį. 

Įvykių p r a d ž i a 
įvykiai prasidėjo, praėjusį 

pavasar į , ka i L ie tuva 
r inkimuose išs i r inko tokią 
vyriausybę, kur i pasižadėjo 
atstatyt i respbulikos nepri
klausomybę, kuri Sovietų buvo 
pagrobta 1940 m. 1990 m. kovo 
11 Lietuvos r inkt i deputa-
tai-parlamentas paskelbė Lie
tuvą nepriklausoma valstybe ir 
pirmuoju prezidentu išrinko Vy
tautą Landsbergį. Komunistai 
nepaneigė jo išrinkimo, bet jie 
a i šk ino , jog r i n k i m a i y ra 
žmonių istorinė klaida. Komu
nistų partijos skilimas į už 
nepriklausomybę ir prieš ne
priklausomybę pasisakančius 
komunistus paliko tuštumą, 
kurią užėmęs Landsbergio 
sąjūdis. 

Dabartinės Lietuvos Komu
nistų partijos vadovas Juozas 
Jarmalavičius, kurioje nežino
ma kiek yra narių, sako vado
vaująs šiandien tai jėgai Vilniu-
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je, kai respublika patekusi į 
„tautinę psichozę ir euforiją" ir 
nustatyta atsteigti „buržuazinę 
vyriausybę, kuri egzistavo prieš 
II ąjį Pasaulinį karą". Panašūs 
aiškinimai buvo girdėti ir iš 
Kremliaus vadovo lūpų. Tačiau 
rinkimai ir nepriklausomybės 
deklaracija nerodo to, ką dabar 
opozicija sako. Praėjusių metų 
nuomonių pareiškimai rodo, 
kad Lietuvos vyriausybę didele 
persvara palaiko ne tik lietu
viai, bet ir tautinės rusų, lenkų 
ir gudų mažumos, kurias sudaro 
maždaug 209c iš respublikos 3.7 
milijonų žmonių. Vi ln iaus 
mieste ne lietuvių esą 40%. 
Komunistai skleidžia mintį tarp 
darbininkų, kad jie prie naujos 
Lietuvos vyriausybės neteks 
darbo ir bus įvesta kapitalizmo 
s i s tema. Jie būsią diskr i 
minuojami. Ši propaganda labai 
skleidžiama fabrikuose. 

Ir pačioje sąjungoje, kai eko
nominės reformos nepasisekė ir 
prezidento įsakymų respublikos 
nepaisė. Gorbačiovas nori įvesti 
griežtą kontrolę ir atstatyti se
nąją tvarką. 

Palaužimo strategija 
chronologine t v a r k a 

Praėjusį mėnesį Lietuvoje 
dalykai buvo suorganizuoti 
palaužt i laisvės dvasiai ir 
sustabdyti nepriklausomybės 
eigą. Štai įvykių raida, kaip 
nusako minėtas žurnalistas. 

Gruodž io 16 d. Lietuvos 
Komunis tų par t i j a savo 
suvažiavimą pavadino Lietuvos 
demokratinių jėgų kongresu, 
kuriame dalyvavo 22 partinių 
grupių atstovai, protestuodami 
prieš už nepriklausomybę esan
čią vyriausybę. Tas suvažiavi
mas sudarė penkių asmenų 
vadovybę, kuriai vadovauja 
Nikalojus Burokevičius, pir
masis maskvinės partijos sek
retorius ir dar keturi nariai. 

Gruodžio 20 d. netikėtai 
pasi traukė Sovietų užsienio 
reikalu ministeris E. Ševard
nadze, įspėdamas, kad kraštas 
vedamas į diktatūrą. Vėliau jis 
pasakė, jog pasitraukė dar ir dėl 
to, kad negalėjęs apginti savo 
žmonių nuo smurto prieš juos 
pavartojimo. 

Gruodžio 21 d. Latvijos res
publikoje visų trijų Pabaltijo 
respublikų kareiviai suorgani
zavo „nepriklausomą lobijistų 
grupę" protestuoti prieš kariuo
menėje tarnaujančių sūnų šei
mų elgesį tame regione. Jie 
įspėjo, jog bet koks bandymas 
daryti įtakos kariuomenės dali
niams kasdieniniame jų gyveni
me stovyklose, turi būti sustab
dytas tojau pat („Tasso" prane
šimas). 

Sausio 7 d. nuomonių skirtu
mai Lietuvos vyriausybėje 
padidėjo tarp moderuotųjų ir tų. 
kurie reikalavo griežtesnės 
laikysenos prieš Maskvą, kai 
kilo kainų pakėlimo klausimas. 
Moderuotoji ministerė pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė 
pranešė kainų padidinimą be 
programos kompensuoti mažai 
uždirbančius žmones. Parla
mentas kitą dieną nubalsavo 
sulaikyti kainų padidinimą, kas 
buvo nepasitikėjimo pareiš
kimas Prunskienei. Kitą dieną 
ji pareiškė pasitraukianti dėl 
esančios prieš ją opozicijos. Ne
priklausomas laikraštis „Res
publika" savo vedamajame pra

našavo, jog vyriausybės nesu
tikimas paruoš kelią Kremliaus 
smur tu i , ka i p a s a u l i s bus 
užsiėmęs persų įlankos karo 
klausimais. „Lietuva sudarė 
jiems progą pradė t i kovą", 
pasakė „Respublikos" redakto
rius V. Tomkus „New York 
Times" korespondentui. 

Saus io 8 d. Prunskienė susi
tiko su prez. Gorbačiovu. J i 
klausėjo, ar j is galįs užtikrinti, 
kad nebus panaudota jėga prieš 
jos žmones. J is atsakęs: „Jūs ne
galite duoti j iems jokio užtikri
nimo, kaip kad aš nedaviau 
jums". 

Saus io 10 d. Gorbačiovas pa
s iuntė p r a n e š i m ą Lietuvos 
vyr i ausybe i , k a d tuoj pat 
a t s ta ty tų Sovie tų Sąjungos 
konstitucijos galią. įvairios 
organizacijos ir piliečiai rei
kalaujančios a ts ta ty t i konsti
tucinę tvarką, saugumą, kad 
būtų ga ran tuo tos gyvenimo 
sąlygos. J ie prarandą pasiti
kėjimą dabar t ine vyriausybe ir 
re ika lau ją p r e z i d e n t i n i o 
valdymo įvedimo. 

S a u s i o 11 d. Komunistų 
partijos būstinėje spaudai pra
nešama, jog sudarytas „Lietu
vos Išlaisvinimo Tautinis komi
tetas". Jarmalavičius pasakė, 
jog komitetas sudarytas iš De
mokratinių pajėgų kongreso 
penkių narių". Pavardės nepra
nešamos. Tuoj po to Sovietų 
daliniai su t anka i s ir šarvuo
čiais užima pagrindinį spaudos 
centrą ir policijos pastatą. 

Saus io 12 d. Jarmalavičius 
praneša, jog „valdžios perėjimo 
procesas kontroliuoti respub
likai prasidėjo". Apie vidur
nak t į ned ide lė d a r b i n i n k ų 
grupė pasirodo prie vyriausybės 
rūmų su peticija iš 19 įmonių ir 
reikalauja Parlamentą perduoti 
valdžią „Taut in iam išlaisvi
nimo komitetui" . Lietuvis poli
cininkas, kur is ma tė šią grupę, 
pasakė, jog šios grupės nariai 
labai dvokė alkoholiu. Susi
rinkę žmonės juos a ts tūmė nuo 
Parlamento rūmų. Kita grupė 
atvyko prie televizijos pastato ir 
reikalavo nut raukt i tautines te
levizijos p r o g r a m a s . Ir jie 
žmonių buvo nuvaryt i . Sovietų 
Vidaus reikalų ministeris Boris 
Pugo pasakė, kad darbininkai 
buvo su „bajonetėmis" atmušti 
nuo te lev iz i jos p a s t a t o ir 
„ I š l a i s v i n i m o k o m i t e t a s " 
paprašė kariuomenės pagalbos. 
Toliau įvykiai žinomi. 

Saus io 13 d. Sovietų Są 
jungos daliniai pradėjo televizi
jos puolimą maždaug 1:30 vai. 
ryto. Puolė beginklius žmones 
su tankais ir šaudė įjuos. įvykį 
matė keli Vakarų žurnalistai. Ši 
diena tapo kruvinuoju sekma
dieniu. „Tassas" tuoj pranešė, 
kad darbininkų klasė gina savo 
interesus Lietuvoje. 

Gorbačiovas sakėsi nieko neži
nojęs. Bet Vi tas Tomkus, kuris 
buvo Sovietų parlamento narys 
1989 m., buvo pask i r t a s į 
komisiją ištirti r iaušes Gruzijo
je. J is pasakė , jog komisija 
nustatė, kad t ik Gorbačiovas ir 
Jazovas t e tu r i teisę įsakyti 
panaudoti dal inius. Sekmadie
nio dieną atvyko Kremliaus pa
skirta delegacija „ iš t i r t i" įvy
kiams. „Jie yra čia tik tam, kad 
surinktu faktus ir argumentus 
pateisinti prezidentinės valdžios 
įvedimui" , pa sakė Lietuvos 
pareigūnas Romualdas Ozolas. 

Rusija gina Lietuvą 
Sovietų delegacija Vilniuje 

JAV prezidentas George Bush praneša savo piliečiams, kad pradėtas 
Kuvvaito išlaisvinimas karo veiksmais prieš Iraką. 

Pradėtas Kuwaito 
išlaisvinimas 

Washing tonas . - JAV ir jos 
sąjungininkai pra-įusio trečia
dienio vakare Amerikos laiku 
pradeic lėktuvais nasinį Irako 
ir Kuvvaito teritor ose kariniai 
svarbių strategin ų vietų puo
limą ir prez. Bu< - as. praneš
damas amerikieči ms apie tai. 
deklaravo, jog ..j. asidėjo Ku
vvaito išlaisvinirr* s". 

Prezidentas pranešė apie karo 
lėktuvų puolimus tautai po 
dviejų valandų, kai buvo pradė
tas pulti Bagdadas, Irako sos
tinė, 3 valandą ryto Irako laiku. 
(Chicagos laiku 6 vai. vak.) 
Pėstininkai tuo metu nepradėjo 
savo puolimų. 

Pirmieji kare '.ėktuvų puoli
mai nuo lėktuvnešių laikomi 
pavykusiais, ir ta i laikoma 
Amerikos karo vadų taktiniu 
laimėjimu, pirn.;au puolant tik 
karo aviacijai kartai su britų, ir 
Saudi lėktuvai-, bet nenaudo
jan t žemės pajėgų. 

Gynybos departamente spau
dos konferencijoje sekretorius 
Theney atsisakė pasakyti kiek 
buvo iššauta raketų į taikinius 
Irake ir Kuvvaite, tačiau jis pa
sakė, kad viskas buvo padaryta 
kaip galima daugiau išsaugoti 
žmonių gyvybių. Prie puolimo 
yra įjungtos ir Kuvvaito pajėgos, 
kurios buvo suformuotos Saudi 
Arabijoje. Pradžioje nebuvo su
laukta jokios reakcijos iš Irako 
dalinių, gal būt dėl to, kad ame
rikiečiams pavyko sutrukdyti 
Irano radaro veikimą. 

Daug vėliau pranešta, kad 
I rakas iššovė 5 raketas į 
Bachraino pusę, tačiau jos 
nepasiekė savo tikslo. Po kelių 
valandų Irako radijas sugrojo 
Irako himną ir pranešėjas 
pasakė perskaitęs kelias eilutes 
iš Korano, kad „mes niekad 
nepasiduosime". Daug vėliau 
pranešta, kad maždaug 50 Irako 
tankų atvyko į Egipto dalinių 
sektorių ir pasidavė. 

Pranešimas iš Lietuvos 
New Yorkas . .991 sausio 18. 

(LIC>-PrasidK 3 JAV-Irako 
karui , šiąnakt iš Lietuvos į 
Lietuvių Infor- acijos Centrą 
perdavė nauj? paskirto Lie
tuvos vicepren -o pareiškimą 
iš Vilniaus. 

Šią naktį oep sant ankstes
nių susitarimu su Lietuvos Res
publikos vyria -•'be tarybinės 
armijos ir vida - kariuomenes 
kariškiai intensyviai patruliuo
j a Vilniaus į ii vėse, stabdo 
mašinas, kra* is. Atiminėja 
daiktus. Resp ii -tos viceprem
jerui Vaišv oaskambinus 
Vilniaus kar n komendan
tu i S. Belo;.- šis nenorom 
paaiškino, kad - važinėja ban
ditai, kuriuos -e:kia stabdyti 
Pareiškė, kad esą atimti pini
gai, šautuvą • 4 balionėliai, 
tačiau. į k • ™ą. kodėl į 
įvykio vietą nek sčiama Lietu
vos Respubi.k licija, atsake. 
kad teiksis tai . : i a ry t i tik ryt 
ryte. Toliau k *is atsisakė. 

Lietuvos R- klikos Vidaus 
reikalų mir -" - M. Misiuko
n i s p r a n t a a d Ukmer
gės rajorv dirbančiu 
policijos dart >jų tarybinės 
armijos karišk jėga. grasin
dami auto: ' *• atėmė jų 
ginklus, sugad > automobilį. 

Prasideda karo Persų 

įlankoje priedanga TSRS Gink
luotosios pajėgos ieško preteksto 
agresijai pateisinti. Demagogiš
kas melas ir propaganda sklin
danti iš Maskvos apie įvykius 
Lietuvoje, matyt, pasiekė 
kulminaciją. Ir visa tai vyksta 
gedulo metu, tuojau pat po 
nekaltų aukų laidotuvių Vilniu
je. Tai dar kartą patvirtina tiek 
griūvančios bolševikinės im
perijos, tiek jos įkaitų — kai 
kurių kariškių moralinį veidą. 
Mes tikime, kad demokratinis 
pasaulis galų gale atsitokės ir 
pasmerks atvirą agresiją Lie
tuvoje. 

Vicepremjeras 
Zigmas Vaišvila 

Maskva. — Rusija įspėjo prez. 
M. Gorbačiovą praėjusį savait
galį, jog panaudojimas karines 
jėgos Lietuvoje gali susilaukti 
plataus masto pasipriešinimo 
visame krašte. Toks Rusijos va
dovybės pareiškimas, išleistas 
paties prezidento Boriso Jelcino 
prieš Gorbačiovą, vėl pastato jį 
opozicijoje, kaip Sovietų pre
zidentas tvarko reikalus su Lie
tuva, kuris dar praėjusį šešta 
dienį pažadėjo per Federacijos 
tarybą surasti politinį spren 
dimą. 

Taryba, kuri yra naujas cent
rinės vyriausybės patariamasis 
organas, sudaryta iš respublikų 
vadų, aptarė privačiame pasita
rime Lietuvos klausimą ir nuta
rė pasiųsti delegaciją į Vilnių, 
kad iš pirmųjų šaltinių ištirtų 
kas įvyko ir kad pasiūlytų poli
tinį sprendimą. Lietuvos prez. 
Vytautas Landsbergis mielai 
sutiko su ta žinia, ypač kad bus 
norima rasti politinį, bet ne 
karinį sprendimą. „Tai rodo, 
kad mes grįžtame į civilizuotą 
kelią sprendžiant tas prob
lemas", pareiškė Landsbergis 

Rusijos pareiškimas 
Rusijos pareiškime sakoma. 

jog Lietuva stovi pavojingoje 
situacijoje, kuri gali atsidurti 
vadovaujančioje pozicijoje prieš 
reakcionieriškas jėgas, siekian
čias atstatyti krašte diktatūrą. 
„Karinių jėgų panaudojimas 
prieš taikingus Pabaltijo pilie
čius yra neleistinas", sako Rusi
jos Respublikos vadovybė, kuri 
yra didžiausia respublika sąjun
goje. Ši Rusijos deklaracija lai
koma moraline parama Lietu
vai, kai Kremlius bando įrodyti, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 

— Latvijos pasiuntinybė pra
nešė, jog du aukšti Pabaltijo res
publikų pareigūnai vakar vaka
re turėjo atvykti į Washingtoną. 
Lietuvos viceprezidentas Bro
nius Kuzmickas ir Latvijos vice
prezidentas Dainis Ivans ban
dys Pabaltijo respublikų reika
lais susitikti su Valstybės de
partamento oficialiais parei
gūnais ir JAV Kongreso nariais. 

— Sovietų prezidento Gorba
čiovo asmeninis atstovas trečia
dienio vakare turėjo atvykti į 
Vilnių. Juo yra Georgijus 
Tarazevičius, buvęs Gudijos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas. 

— Audr ius Ažubalis, Lie
tuvos AT spaudos konferencijo
je pranešė, jog 64 žmonės dabar 
laikomi dingusiais be žinios. 
Manoma, kad jie žuvo per so
vietų desantininku ataką tele
vizijos bokšte. 

— Vliko ir Alto vadovybės 
prašo atšaukti Gorbačiovui su
teiktą Nobelio Taikos premiją. 

— Lietuvoje kruvinojo sekma
dienio riaušėse atsiųsti Sovietų 
kareiviai sužeidė 331 asmenį —. 
iš jų dar trys tebekovoja su mir
timi 

yra pavojinga Sovietų Sąjungos 
pastovumui. 

A r m ė n o vadovybė je 
Tai yra pirmas tos Tarybos 

žygis sp ręs t i p o l i t i n i a m 
respublikos klausimui. Tarybos 
delegacija, kuri ieško politinio 
sprendimo Lietuvos krizei, kaip 
rašo ..NYT", vadovauja Levon 
Ter-Petrosyan. Armėnijos vadas 
ir Nikolajus Dementei. Gudijos 
prezidentas. 

Armėnijos prez. Ter- Petro-
syan pirmą kartą turi tokias pa
reigas. Jis yra armėnų taut inis 
veikėjas, kuris buvo Kremliaus 
kalinamas, disidentas, tapęs 
Armėnijos prezidentu demokra
tiškai išrinktame parlamente. 
Jam pavyko aptvarkyti Armėni
jos opius klausimus, sutaikinti 
kai kurias grupes ir išvengti 
Kreml iaus nemalonės . J i s 
pasakė anksčiau, jog kraštas 
yra de facto j decentralizaciją 
einąs ir Gorbačiovas privalo tai 
priimti, jei jis nori išlikti nau
joje tautybių vadovybės eroje. 

Gorbačiovas pats nepadarė 
ryškesnio komentaro, kai jis 
vadovavo šiam pasi tar imui , 
kuris buvo perduodamas per 
televiziją. Federacijos Tarybos 
veikla bus labai sekama, kai ji 
ėmėsi spręsti Lietuvos krizę. 
Klausimas, kiek su ja bus 
skaitomasi, nes ji vos tik suda
ryta ir veikia patariamuoju 
balsu prezidentūrai. 

J e l c i n a s p a s J A V 
a m b a s a d o r i ų 

Rusijos vadas Boris Jelcinas 
dalyvavo Tarybos sesijoje ir 
pabrėžė savo sus i rūp in imą 
Lietuvos klausimu. Jis buvo tą 
dieną susitikęs su Amerikos 
ambasadoriumi Jack Matlock, 
kuris j am pare iškė Busho 
rūpestį. JAV niekada formaliai 
nepripažino Sovietų Sąjungai 
Lietuvos ir k i tų dviejų 
respublikų, kurios buvo prievar
ta prijungtos 1940 metais prie 
sąjungos. Prijungimas įvyko, 
kai Maskva suo rgan izavo 
marionetinę vyriausybe- To 
Gorbačiovas ir dabar vėl siekia, 
kaip ir Stalinas. 

Pabaltijo respublikos prašo 
Vv'ashingtona p r ipaž in imo , 
tačiau Busho administracija 
nenori išeiti prieš Gorbačiovą ir 
nereikalauja, kad joms būtų 
suteikta nepriklausomybė, rašo 
..NYT". 

Vilniuje laisves kovotojai neša savo sužeista draugą nuo Sovietų kareivių 
šūvių, kurie Lietuvoje puolė lietuvius, norėjusius apsaugoti savo televizijos 
stoti. stotį. 
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Vilnius 
DĖL LIETUVOS TAUTINIO 

OLIMPINIO KOMITETO 
VEIKLOS TĘSTINUMO 

YPATINGOMIS 
SĄLYGOMIS 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto įgaliojimų ir veiklos 
tęstinumui garantuoti, jeigu 
Lietuvos Respublikoje susi
darytų ypatingos sąlygos prieš 
Lietuvos valstybės ir tautos 
valią, kuriomis: 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto veikla Lietuvos 
Respublikos teritorijoje taptų 
neįmanoma, 

Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas būtų sunaikintas, 

prieš Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto vadovybę ir na
rius būtų panaudota prievarta 
ir jie būtų izoliuoti, prarasdami 
galimybę veikti, 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto veikla būtų nutrauk
ta dėl kitų nuo Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto nepriklau
sančių priežasčių, 

Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas nutaria: 

1. Įkurti Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto Įgaliotąjį 
komitetą ir perduoti jam 
Lietuvos taut inio olimpinio 
komiteto teises ir pareigas ir 
suteikti įgaliojimus be atskiro 
įpareigojimo veikt i LTOK 
statusu sutinkamai su LTOK 
Įstatais, toliau palaikyti ryšius 
su Tarp tau t in iu olimpiniu 
komitetu, tarptautinėmis ir na
cionalinėmis sporto ir kitomis 
organizacijomis bei atstatyti 
Lietuvos tautinį olimpinį komi
tetą de facto Lietuvos Respub
likoje, kai tam bus sąlygos. 

2. Paskirti Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto Įgaliotojo 
komiteto nariais: 

Valdą Adamkų, LTOK at
stovą Amerikoje (JAV), 

Valdemarą Chomičių, LTOK 
Generalinės asamblėjos narį 
(Italija), 

Jurgį Jonavičių. LTOK atsto 
vą Australijoje (Austrą:' 

Šarūną Marčiulionį, LTOK 
Generaline blėjos i 
(JAV), 

Arvydą Sabonį. LTOK Vykdo 
mojo komiteto narį (Ispanija) 

3. Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto nariai dVl ju persekio 
jimo, grėsmės jų saugumui ar 
gyvybei Lietuvoje priverst: 
išvykti į užsienį, išsaugo LTOK 
nario statusą ir tampa L'lOk 
įgaliotojo komiteto nariais. 

4. Prašyti Lietuvos Respub 
likos diplomatines misijas 
užsienyje, Australijos lietuviu 

Artūras Poviliūnns. L'iO komiteto 
pirmininkas 

fizinio auklėjimo sąjungą, Šiau 
rės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungą. 
kitas išeivijos organizacijas 
padėti LTOK įgaliotajam kotu i 
tetų: vykdyti jo funkcijas. 

Ar tū ras Poviliūnas, 
Lietuvos TOK prezidentas 

Kazimieras Motieka, 
Lietuvos TOK viceprezidentas, 
Lietuvos Respublikos Aukščiau 
šiosios Tarybos pirmininko pa 

vaduotojas 

ūg io . 

Buvo įveiktos (ir gana užtik 
rintai) latvių komandos ir 
rinktinės, visų kitų kraštų 
išeivių, taip pat ir Vokietijos 
rinktinė, o iš kelionės po Pran-

NE POKŠTAS, O NUOMONĖ 
VERTA PASIDIDŽIAVIMO 

Ir jokia šauniai nusiteikusių turėjo du žaidėjus 6'10 
(turėjo mintyje — gir tų) 
veteranų išdaiga, kaip K. Jony
nas „Draugo" sporto skyriuje 
(sausio 4 d.) sarkastiškai rašo. 
Tai tik patvirtinimas seniai pa
reikštos ir net keletą kartų jau 
paskelbtos nuomonės. Tą 
nuomonę pareiškė Zenonas 
Puzinauskas, 1937 ir 1939 m. 
Lietuvos rinktinės ir Kempteno 
„Šarūno" žaidėjas, ir Kęstutis 
Čerkeliūnas, žurnalistas, krep
šinio žinovas ir Tuebingeno 
„Vyčio" žaidėjas. Jie stebėjo 
1946 metų Europos krepšinio 
pirmenybes Ženevoje; ne 1948 
m., kaip mano straipsnyje klai
dingai buvo parašyta (gal net 
korektūros klaida). Ir jie pa 
reiškė, kad „Šarūno" ir „Kovo" 
rinktinė tas pirmenybes būtų 
laimėjusi. Turbūt neapsiriksiu 
pasakęs, kad jie didesni autori 
tetai krepšinyje negu K. J. 

O tie „šauniai nusiteikę" 
veteranai, buvę „Šarūno" ir 
„Kovo" žaidėjai jautė pasidi 
džiavimą savo laimėjimais: juk 
buvo įveiktos visos amerikiečiu 
karių komandos, kuriose žaidė 
universitetų žaidėjai. „Kova*" 
pralaimėjo tik Kitzingeno I 
divizijos komandai, kuri buvo 
Europos dalinių meisteris ir 

Jau trejetas metų lietuvių ir 
pabaltiečių lauko teniso varžy
bose neturi sau lygių broliai 
Čikotai, Vaidas ir Jonas iš VVa-
shingtono. Vaidas laimėjo lietu
vių ir pabaltiečių varžybas 
Chicagoje ir Detroite, o Jonas 
1990-tųjų pavasarį — Bostone 
(Vaidas ten nedalyvavo). 

Vaidas turi stipendiją Auburn 
universitete ir yra ten teniso 
komandos pažiba. Jis jau spėjo 
puikiai pasirodyti amerikiečių 
tarpe, laimėdamas eilę turnyrų. 
Paskutinė pergalė prieš keletą 
mėnesių buvo VVashingtono 
turnyre. 

Tačiau pats įspūdingiausias jo 
pasirodymas buvo prieš pat 
Naujuosius Metus Baltimorėje, 
kur Greenspring Racųuet klube 
v>ko Amerikos mėgėjų pirme
nybės. Šiose varžybose jis net 
nebuvo išstatytas pirmųjų 16 os 
tarpe, tačiau nuo pirmųjų pra
dėjo klupdyt i favori tus ir 
pusfinalius Vaidas pasiekė, 
uepraiaimėdamas nei vieno 
seto. Čia jis gana lengvai įveikė 
i.avvrence Kley iš Port VVa
shingtono 6-4, 6 1 ir pasiekė 
JAV pirmenybių baigmę. Taip 
put nepralaimėjęs nei vieno seto, 
į baigmę atkeliavo išstatytas 
No. 1, Ron Meicer iš Pittsburgo, 
kuris pusfinalyje dar lengviau 
susitvarkė su Gene Strasvvell iš 
San Diego - 6-2, 6-0. 

Finalinės rungtynės, kaip ir 
tikėtasi, buvo įtemptos ir gero 
lygio. Vaidas, kuris yra 6 pėdų 
5 inčių ūgio, turi puikų ir stip
rų servavimą iš kairės rankos, 
dominuoja pirmą setą ir laimi 
6-3. Antrąjį, savo tiksliais smū 
giais ir greičiu, nusineša Mer 
cer, taip pat 6-3. Trečiame žūt 
butinė kova už kiekvieną tašką; 
Vaidas tur i 5 4 ir keletą gerų 
progų pasiekti pergalę. Deja, 
progos, gal tik dėl patyrimo 
stokos, liko neišnaudotos ir 
titulą nusinešė Mercer 7-5. 

Dvejeto varžybose Vaidas, 
žaisdamas su M. Scherer iš 
Baltimorės, taip pat laimėjo 
antrą vietą, baigmėje pralaimė
dami 6-4, 6-4. 

Su tokiais laimėjimais Vaidas 
Čikotas iškyla į geriausių JAV 
mėgėjų tarpą. Jei jis taip puikiai 
pasirodys ir universitetų — 
NCAA varžybose, tai durys į 
profesionalų tarpą atsidarys 
bematant. Ir kas gali žinoti — su 
jo fiziniais duomenimis, talentu 
ir ambicija, gal susilauksime 
antro Gerulaičio. 

Su broliais Čikotais ir Stepu 
Soliu iš Toledo IV PLS žaidy 

cūzija grįžta su 15 laimėjimų ir 
vienu (tik vieno taško skirtumui 
pralaimėjimu Prancūzijos meis 
teriui Villeurbanne. 

Malonu, kad K. J. skaito 
„Draugo" sporto skyrių ir pa
garba, kad turi tiek istorinės 
medžiagos iš krepšinio praeities. 

V. G. 

Vaida.-, ( iko ta- ..:-.•> 1 d. Baltimorėje 
tio:;aI Amateu: l hampionships finale 
žaidėją. 

nėse ateinančią vasarą lauko 
tenisas būtų turbūt vienintelė 
sporto šaka. kur galėtume 
tikėtis, ne tik gero pasirodymo, 
bet ir laimėjimų. Žinome, kad 
Jonas ir Stepas Solys į žaidynes 
Lietuvoje pasiryžę vykti, tačiau 

vykusio USA Tenms Association N'a-
rungtynese prieš geriausią t u r n y r o 

N'uotr B r o n i a u s Č i k o t o 

Vaidas t u r i problemų, gal 
daugiau finansinių. Tikėkimės, 
kad v i skas s u s i t v a r k y s 
teigiamai. 

Valio ir d a u g i a u t o k i ų 
pergalių. 

V . G. 

APIE EVERESTĄ 

Lietuvos vyrų krepšinio rink • įausia.i t reneris Raimondas Sargunas 
susitikime su Wyomin>;<> universiteto krepšinio vadovais, apdovanojamas tra 
dicine Wvomingo >krvK« v . . . _ . 

J Nuotr Lino Rėmo 

Aukščiausia pasaulio viršūnė 
Everestas (8848 m) yra Hima
lajų kalnyne, ant Nepalo—Kini
jos sienos. 1849 metais anglų 
kariniai geodezininkai Indijoje 
pradėjo matuot i Himalajų 
viršūnių aukščius. 1852 metais 
viršūnė, pažymėta nr. 15, pasi
rodė beesanti aukščiausias 
planetos taškas: 29002 pėdos 
virš jūros lygio. Kalnas buvo pa
vadintas Mount Everest, Indijos 
topografinės tarnybos vadovo, 
generolo sir George Everest 
vardu. Taip jis ir prigijo, šis var
das, nors kalnas turi savo vie
tinius vareks. Iš Tibeto pusės jis 
vadinamas Džomolungma 'tib. 
pasaulio motina deivė), iš Nepa
lo pusės — Sagarmatha. 

Pirmieji pradėjo kopti į 
Everestą anglai. Pirmoji ekspe
dicija ivyko 1921 metais, iš Ti
beto pusės. Tais metais buvo at
rastas šiaurinis kalnas Cangla 
(6990 m), per kurį iki šiol lipa 
ekspedicijos. Jau 1924 metais 
buvo pasiektas 8570 m aukštis. 
Dar penkis kartus iki II pasau
linio karo anglai bandė štur-
muot Everestą, bet nesėkmingai. 

1950 metais alpinistus pa
galiau įsileido Nepalas. 1952 
metais šveicarai buvo netoli per
galės, o 1953 metų gegužės 29 
dieną du alpinistai — nau-
jazelandietis Edmundas Hilaris 
ir nepalietis kalnų nešikas 
(šerpasi Norgėjus Tensingas — 
stovėjo trečiame pasaulio poliu
je. Jie buvo anglų ekspedicijos 
nariai, o vadovavo jai Džonas 
Hantas, už sėkmę gavęs iš 
karalienė> ,ero titulą. 

Pagrindiniai sunkumai lipant 
į tokį auk>tį: mažas oro slėgis 
(viršūnėje apie 150 mm), deguo
nies stoka M jas iki 100 km/val. 
šaltis ik: 50° C. I Everestą 
paprastai kopiama 2 kartus per 
metus; pavasarį — gegužyje, ir 
rudenį, spalio lapkričio mėnesį 
Tuo metu keičiasi musoninio 
vėjo kryptis, ir jis kiek prityla. 

įkopti i Kverestą - prestižo 
dalykas, lai ne tik sportinis, bet 
ir nacionalinis pasididžiavimas. 
O tokiais atvejais visada svar 
bu kas pirmesnis, kas stipres
nis Pirmoji moteris, įkopusi į 
Everestą, buvo japonė Junko 
Tabei (1975 M J , J užnešė j viršų 
Čiurlionio ženkliuką; pirmoji 
europiete lenkė Vanda Rut 

kevič (1978 m). Be deguonies 
kaukių pirmieji įkopė austrų 
ekspedicijos dalyviai Peter is 
Habeleris ir Reinholdas Mesne-
ris(1978 m). Reinholdas Mesne 
ris — alpinistas legenda, 
įlipęs į visas 14 pasau l io 
viršūnių, kurių .aukštis per 
8000 m, į Everestą jis tiesiog 
„įbėgo" per 2 paras, pats vienas, 
be jokių tarpinių, iš anksto 
paruoštų stovyklų. 

Everestas matė daugelio tau
tybių žmones. D a u g i a u s i a 
japonų. Pirmasis slidėmis nuo 
Everesto leidosi japonas Juihy-
ras Miura. Jazuo Kato pirmasis 
į Everestą įkopė iš dviejų pusių 
— pietų ir šiaurės. Neskaičiuo
jant Everesto pionierių anglų, 
čia daug lankėsi amerikiečių. 
Jie ne tik laipiojo, bet ir tyrė 
žmogų e k s t r e m a l i o m i s 
sąlygomis. 

Ir visur alpinistus lydėjo šer-
pai — vietiniai aukštuminiai 
nešikai profesionalai, ne kar tą 
įrodę savo ištikimybę ir galį 
kartu numirti, bet nepalikti 
nelaimėje. Šerpas Ang. Rita į 
Everestą įlipo 5 kar tus , iš jų 
kartą be deguonies ir kar tą 
žiemą. 

Žiemą įlipti į Everestą buvo 
laikoma neįmanomu dalyku. O 
1980 m. vasario 17 d. mūsų 
kaimynų lenkų a l p i n i s t a i 
Lečechas Cichis ir Kžyštofas Ve-
lickis pirmieji įveikė šį psi
chologinį barjerą. 

I Everestą šiandien žinoma 
apie 15 maršrutų. Sunkiausiu 
laikomas jugoslavų marš ru tas 
vakarų ketera. Klasikinis marš
rutas per Khumbu ledyną, 
Pietų balną '7986 m) ir pietryčių 
ketera per Pietų viršūnę (8765 
m) yra laikomas lengviausiu. 

Iš šiaurės puses, nuo Kinijos, 
maršrutų yra daug, tačiau visi 
panašūs ir sunkūs. Ir šalčiai, ir 
vėjai čia didesni negu pietuose. 
Jei blogas oras, tai kai kas ir 
šiaurės balno <6990 m) nepa 
siekdavo. Tik 18*# visų ekspe
dicijų, kopusių iš š iaurės, pa 
buvojo viršūnėje. Pirmieji t rys 
kiniečiai 1960 metais įkopė į 
viršūnę 4 valandą nakt ies . O 
dabar 1991 metų rudeniui E ve 
ręstas užsakytas lietuvių .ame
rikiečių lietuvių ekspedicijai 
Gal šį kartą l ietuviams pa
siseks? 
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2454 W. 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kato. tel . (1-312) 585-0348; 
Rez. (1 312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

Keto. tel. (1 312) 471-3300; 
Rez. (706) 442 929 7 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. M. 80852 

Pirm . antr . Ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartten Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. , Sulte 310. 

Napervllle IL 60583 
Tel. 1 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kato. tel. (1-312) 588-3188; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Nusidėti galima ir 

NIEKO NEVEIKIANT 
Savo pamoksle šių metų 

Naujųjų metų dieną, pop. Jonas 
Paulius II1991 metus paskelbė 
Bažnyčios socialinio mokslo 
metais. Bažnyčios socialinis 
mokslas yra palyginti naujas 
dalykas, nes sociologija yra 
palyginti naujas dalykas, iški
lęs tik devynioliktame šimtme
ty. Prieš tai žmonijos socia
linė santvarka buvo supranta-
kaip nekintama. 

Devynioliktame šimtmetyje 
socialinė santvarka pradėjo būti 
suprasta kaip žmonių padari
nys, kurį žmonės gali ir paveikti 
ir keisti. Tad Bažnyčia pradėjo 
mokyti apie socialinę atsakomy
bę ir teisingumą. Pirmoji encik
lika, liečianti šiuos dalykus 
buvo pop. Pijaus X-jo „Rerum 
Novarum", parašyta 1891 m., 
tad šįmet nuo jos sueis 100 
metų. Per tą šimtmetį įvyko dar 
daugiau pasikeitimų žmonijos 
supratime apie socialinę žmo
gaus padėtį ir santykiavimą. 
Iškilo naujų problemų, kurių 
prieš 100 metų dar nebuvo. 

Vatikano II susirinkimo pa
sekmėje, tęsiant šią socialinio 
mokslo tradiciją ir grindžiant ją 
biblinių teisingumo supratimu, 
suprasta, kad socialinės žmoni
jos problemos atsiranda netiek 
dėl pavienių asmenų piktų dar
bų, kiek dėl socialinės sąrangos 
trūkumų ir žmonių nerangumo 
ją keisti, nors ir mato skriaudas. 
Tad blogis įvyksta ne žmogaus 
daromas, o sistemos, žmonėms 
tik tylint, ar apie tai nežinant. 
Čia vykdomas nusikaltimas per 
apsileidimą, ir moderniame pa
saulyje to daug. Tad po Vatika
no II-jo susirinkimo Bažnyčia 
pridėjo vieną formą nusikaltimo 
Mišių pradžioje kalbamoje 
kaltės prisipažinimo maldoje. 
Prisipažįstam nusikaltę ne tik 
mintimis, žodžiais, darbais, bet 
ir apsileidimais. Apsileidimo 
nuodėmė buvo pažįstama nuo 
seno: ji yra dalis vienos didžiųjų 
nuodėmių — tinginystės, bet vi
suomenėj, kur daugumas persi
dirba, apsileidimo nuodėmės 
liko užmirštos. 

Neseniai teko skaityti ka
talikų moralinės teologijos spe
cialisto Daniel McGuire 
aprašymą šio daug kam naujo 
nuodėmės supratimo, kuris, ma
nau, bus įdomus ir mūsų skai
tytojams. Jis kai kam gali ir 
nepatikti, nes reikalauja dau
giau aktyvumo, daugiau įparei
goja, bet krikščionis, jei seka 
Kristumi, negali to atsisakyti. 

Tad kuo gi skiriasi tas ^nau
jas" supratimas? Kaip buvome 
nuo mažens mokomi, žinome. 
kad nuodėme yra ..mirtina" (1 > 

liečia rimta dalyką. (2) kai 
ją papildęs žmogus tai padarė 
apgalvotai ir(3) kai savo laisva 
valia pilnai tam veiksmu; 
pritarė. 

Visa tai labai logiška. Žinoma, 
kad negali būti rimtos nuo
dėmės, jei ji neliečia rimto rei
kalo. Tačiau kartais gyvenime 
labai rimtų dalykų nelaiky
davome rimtais, kaip pavyzdžui. 
nieko nedarymą, kai kitas žmo
gus yra skriaudžiamas diskri
minacija ar neišėjimą būti liu
dininku, kai nukentėjusiam 
asmeniui reikia liudininkų ir 
pan. Yra daug rimtų dalykų, 
kuriuose turime atsakomybę, 
bet nesame išmokę apie juos pa
galvoti, darydami sąžinės są
skaitą. 

Antrasis ir trečiasis krite-
riumas gerai t inka spręsti 
veiksmą papildžiusio žmogaus 
kaltumą, bet toli gražu neapima 
ir netinka nustatyti, kas iš viso 
yra nuodėminga. Be to. tie kri-
teriumai nepadeda pastebėti 
nusikaltimo kai žmogus yra 
apatiškas, nesiinteresuoja kitų 
žmonių gerove arba nusistato 
prieš asmenis ar grupes žmonių. 
Tos nuodėmės kaip tik plaukia 
iš apsileidimo, ir neapgalvojimo 
ir nesąmoningumo. Valia jose 
vaidina pačią mažiausią rolę — 

dažnai pasireikšdama tik ne
rangumu informuotis kokiu 
nors dalyku, kas dažnai daroma 
visai nesąmoningai. 

Tie trys kriteriumai galioja 
žmonėms, kurie turi labai gyvą, 
jautriai išugdytą sąžinę, kurie 
palaiko artimą maldos ryšį su 
Kristumi ir aktyviai prak
tikuoja savo tikėjimą. Bet jie 
nepadeda mums pastebėti, kai. 
pvz.. ..automatiškai", iš natū
ralaus polinkio daugiau pa
garbos išreiškiame aukštam 
valdžios ar Bažnyčios parei
gūnui negu skarmaluotam elge- į 
tai: kai neskiriame laiko net : 

pastebėti mūsų savo kaimynys- i 
tėse esančius pagalbos reika
lingus žmones, jau nekalbant 
apie savo laiko turto ir energijos 
skyrimą jiems padėti, su jais 
bendrauti. 

McGuire rašo: „Mane gąsdina 
i mane taikomi Viešpaties žo- i 
džiai: ,Eik šalin nuo manęs tu l 
savanaudi mokiny: aš verkiau 
dėl bado ištiktų savo vaikų, o tu i 
sausomis akimis pro juos pra- j 
ėjai. Aš tavęs nepažįstu. Nusi- ' 
dėjėlės ir plėšikai, kurie verkė, \ 
pamatę mano ir mano vaikų 
skriaudas, dangun pateks prieš 
tave'. Šių mano žodžių tikslas — 
rašo McGuire — nėra sukelti są
žinės graužimą, kodėl nepanai
kiname viso vargo žemėje. Net 
ir pats Jėzus to nepadarė. Bet 
jam tos skriaudos rūpėjo, jis jas 
matė ir darė visa, ką galėjo — 
užstodamas, gindamas ir padė
damas vargšams kai tik galėjo, 
rodė jiems savo pagarbą ir meilę 
iš širdies. Ir Bažnyčios socialinio 
mokslo tikslas yra suformuoti 
mūsų socialinį jautrumą, mūsų 
sąžines, kad pagal savo pašau
kimo ir luomo galimybes dary
tumėme ką galime mažinti 
neteisingumą žemėje. 

Krikščionims neužtenka kai- i 
bėti apie teisingumą, šventumą. 
Pamoksle nuo Kalno Kristus 
aiškiai pasakė, kad neužtenka 
tikėjimo ir pamaldumo, reikia ir 
gerų darbų. Ne kiekvienas, 
kuris sako „Viešpatie, Vieš
patie" įeis į Dangaus Karalys
tę iMt 7:21). Dievas nepriima 
maldos iš žmogaus, kuris yra 
nesantaikoje su savo kaimynu. 
Pirma jis turi , palikęs auką, 
susitaikyti su kaimynu, tik tada 
Dievas priims ir jo auką (Mt 
5:23-24). Reiškia, lankymas 
sekmadienio pamaldų, nevyk
dant teisingumo darbų kasdie
niniame gyvenime, dar neužtik
rina išganymo. 

Socialinių problemų žemėje 
yra gausybė ir jos yra mil
žiniškos. Ir tai ne tik socialinėje 
srityje, bet ir politinėje. Mes jų 
negalime patys vieni išspręsti. 
Bet jei mes nieku neprisi-
dedame prie ju sprendimo, mes 
savaime prisidedame prie jų 
klestėjimo. 

Apsileidimo nuodėmės sąvoka 
šiandien yra ypač reali lietu
viams: Lietuvoje, kai aplink į 
pilna niekšybių, krikščionis yra i 
įpareigotas nestovėti apatiškai . 
iš šalies, bet padėti skriaudžia- j 
miems. Išeivijoje, kai matome 
sovietinės valdžios vykdomas 
niekšybes prieš lietuvių tautą, į 
mes esame įpareigoti kaip ' 
galime ir tam priešintis: de- j 
monstruojant, rašant laiškus, ; 
skambinant valdžios parei- i 
gūnams, šviečiant amerikiečius 
ir kitus. Jei nieko nedarome 
prieš šį blogį, prisidedame prie j 

jo-
Esame įpareigoti savo pilie- j 

tinę pareigą vykdyti ir bendrai \ 
Amerikos civiliniame gyvenime I 
— informuojantis apie politinius 
kandidatus, balsuojant, su jais 
komunikuojant ir kitais svar- I 
biais pilietinio gyvenimo klau-
simais — mokyklos, kriminalai, i 
vargšų šalpa, medicininė pa
galba ir daugybė kitų. Kad šė
tonas pasiektų piktus tikslus te
reikia, kad geri žmonės nieko 
neveiktų. 

a.j.z. 
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XVI AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ DIENOS 

ANTANAS LAUKAITIS 

Praeitų metų gruodžio 26-31 
dienomis Melboume vyko jau 
šešioliktosios Australijos Lietu
vių dienos, kurių programoje 
buvo Literatūros ir Dainos 
vakaras, Jaunimo talentų pynė, 
Meno ir tautodailės parodos 
atidarymas, Tautinių šokių 
šventė, Dainų šventė, Teatro 
spektaklis , iš Lietuvos at
vykusio kvarteto koncertas, 
Kultūros popietė, Austr. Liet. 
tarybos posėdžiai ir naujos 
valdybos r ink imai , A. L. 
Katalikų federacijos. Jaunimo s-
gos, Karių Ramovės, Inžinie-
rių-Architektų, Mokytojų ir 
Šaulių suvažiavimai. Lietuvių 
dienų metu vyko ir Jubiliejinė 
40-ji Austr. Liet. sporto šventė 
bei, viskam pasibaigus, skautų 
stovykla. 

Atidarymas 

Lietuvių dienos prasidėjo iš
kilmingomis pamaldomis Mel-
bourno St. Patrick katedroje 
gruodžio 26 dieną. Pamaldas 
koncelebravo iš Lietuvos 
atvykęs vysk. A. Vaičius, kun. 
dr. P. Dauknys, kun. St . 
Gaidelis, SJ, kun. J. Petraitis, 
MIC, ir kun. J. Petrauskas. 
Pn vadose dalyvavo ir Melbour-
no vyskupas J. O'Connell. 
Pamaldų metu giedojo jungti
niai Melbourno Dainos ir 
parapijos chorai, vadovaujant 
dirigentui P. Morkūnui. Prie 
altoriaus garbės sargyboje sto
vėjo organizacijų ir sporto klubų 
atstovai su savomis vėliavomis. 
Pilnai didžiulei katedrai susi
rinkusių tautiečių sveikinimo 
žodį tarė Melbourno vyskupas ir 
pagrindinį pamokslą, labai 
nuoširdžiais žodžiais, paįvai
rintais gražiais tautinės poezi
jos posmais pasakė svečias vysk. 
A. Vaičius. Pamaldose dalyva
vo ir Lietuvos ministerė pirmi
ninkė K. Prunskienė. 

Po iškilmingų pamaldų tūks
tantinė minia, vedama uni
formuotų ir tautiniais rūbais 
pasipuošusių paskirų organiza
cijų narių, priekyje nešant 
paskiras vėliavas ir palydint 
policijos palydovams, kryžkelėse 
sus t abdan t visą judėjimą, 
žygiavo link Melbourno miesto 
rotušės, kur įvyko iškilmingas 
šių Lietuvių dienų atidarymas. 
Trimitų garsams palydint į 
rotušės iškilmių salę įėjo 
svečiai: Lietuvos ministerė 

pirmininkė K. Prunskienė su 
savo vyru, Melbourno miesto 
burmistras su savo žmona, 
kv ies t in ia i p a r l a m e n t a r a i . 
valdžios atstovai, k r a š t o 
valdybos pirmininkas J. Maks
vytis su žmona, šventės vyriau
sias vadovas H. Antanaitis su 
žmona ir kiti kviestiniai svečiai. 
Atidarymas buvo labai įspū
dingas, jį pradedant vadovui H. 
Antanaičiui ir Melbourno sam
būriui Dainai sugiedant Aust
ralijos ir Lietuvos himnus. 
Sveikinimo žodžius tarė krašto 
valdybos pirmininkas, Melbour
no burmis t ras , pagr ind inę 
a t idarymo kalbą p a s a k a n t 
ministerei pirmininkei. Savo 
kalboje ji nuoširdžiai pasi
džiaugė Australijos kad ir nela
bai gausia bendruomene, taip 
gražiai mokančia lietuviškai 
tvarkytis ir rengiant jau 16-jį 
kartą tokias iškilmingas ir 
gražias Lietuvių dienas. Minis
terė pirmininkė po savo jautrios 
ir patr iot inės kalbos buvo 
palydėta dalyvių triukšmingais 
plojimais ir atsistojimu. 

Oficialią šventę atidarius, 
buvo atlikta trumpa, bet gera 
m e n i n ė programa, kur ios 
pagrindinę dalį sudarė Melbour
no Dainos sambūrio šiai šventei 
parašytas specialus kūrinys, ku
rį konkursiniu būdu iš atsiųsto 
71 kūrinio, laimėjo kantata, 
a t s i ų s t a iš Lie tuvos . Tai 
didžiulis patriotinis kūrinys, 
kurį atliko Dainos sambūris, 
diriguojamas B. Prašmutaitės. 
Šventės atidarymas buvo baig
tas visiems giedant „Lietuva 
brangi". 

Literatūros ir Dainos 
vakaras 

Atidarymo dienos vakare Lie
tuvių namuose vyko gerai pa
vykęs Literatūros ir Dainos 
vakaras , kur io vaizdingais 
pranešėjais buvo jaunieji R. 
Baltutytė ir A. Vaitiekūnas. 
Savo kūrinius skaitė A. Veščiū-
na i t ė , J. A. J ū r a g i s . E. 
Žižytė-Garrick. V. Baltutis. M. 
Malakūnienė. L. Šimkutė. Br. 
Žalys, J. Mašanauskas. muzi
kinę dalį atliko Melbourno an
samblis „Kanklės", kur iam 
vadovauja St. Eimutis. Mel
bourno Folklorinė grupė, vado
vaujant B. Staugaitienei ir vieš
niai iš Kauno solistei, liaudies 
dainų p e r d a r a i V. Povilionie
nei. 

Po sportininkų pamaldų Melbourne Australijoje. Iš kaires: kun J. Petraitis, vysk. A. Vaičius, 
kun. P Dauknys. A. Laukaitis ir ALIAS pirm. R. Ragauskas. 

Vakaro didžiausią atrakciją 
padarė aktorius, poetas K. 
Genys ir aktorius skaitovas L. 
Noreika. Abu aktoriai tiesiog 
iki ašarų savo ilgais, be jokių 
pasirašymų deklamavimais ar 
tai savo ar ta i kitų poetų 
kūr inia is sujaudino gausiai 
atsilankiusius svečius. Ir tai 
buvo labai lengva pastebėti jų 
t ik rą profes iona l i škumą, 
kūrinių įtikinantį perdavimą 
klausytojams, kas tiesiog kvapą 
užėmė jų besiklausant. Abu 
aktoriai buvo palydėti ilgais 
klausytojų plojimais, nes jie šį 
vakarą iškėlė į profesionalų 
parengimą. Vakaro vadovė — D. 
Baltutienė. 

J a u n i m o ta len tų p y n ė 

Gruodžio 27 dienos vakare 
Tautiniame Melbourno teatre 
vyko Jaunimo talentų vakaras, 
kurio vadovė buvo B. Karazi
jienė, programą pranešinėjant 
D. Čepkauskui. Su silpnesniais 
ir geresniais dainų, poezijos, 
liaudies dainų ir žaidimų pasi
rodymais, vaidinimėliais, ..An
tro kaimo" fragmentais ir vai
d in ima i s bei muzik in ia i s 
išpildymais pasirodė Melbour
no. Adelaidės ir Sydnėjaus 
jaunieji talentai, kurių kai 
kurie atlikti dalykai buvo tikrai 
geri ir žiūrovų šiltai sutikti. 
Džiugu, kad ir mūsų jaunimas 
įstengia surengti savo meninius 
vakarus ir kartu su vyresniai
siais gražiai dalyvauti Lietuvių 
dienose. 

Meno ir tautodai lės 
pa roda 

Šios dienos popietę vyko Me
no ir Tautodailės parodos ati
darymas. 70-ties metų Lietuvos 
Nepriklausomybes sukaktuvėse 
1988 metais buvo įsteigtas Vin
co ir Genovaitės Kazokų vaiz
duojamojo meno 10.000 dolerių 
fondas, iš kurio palūkanų per 
Australijos Lietuvių fondą 
Lietuvių dienų meno parodos 
metu yra paskiriamos dvi 1000 
dol. vertės premijos už grafikos 
ir skulptūros ar keramikos dar
bus lietuviškomis temomis. Šias 
premijas laimėjo L. Vaičiulevi-
čius iš Tasmanijos už dviejų 
dimensijų lietuviškos temos 
kūrinį ir D. Antanaitienė iš 
Melbourno už trijų dimensijų 
skulptūrą. Premijas įteikė prof. 
dr. V. Doniela. kai parodą 
atidarė pati premijų įsteigėja dr. 
G. Kazokienė. Visos parodos va
dovas buvo V. Didelis. 

Tautinių šokių šventė 
Didžiuliame Melbourno spor

to ir parengimų centre vyko šios 
šventės tautinių šokių pasi
rodymas, dalyvaujant Adelaidės 
..Žilvinui" ir „Žilvino" vetera
nam? su vadovu V. Strauku. 
Mfibourno . . G i n t a r u i " ir 
. .Gintarėliams", vadovė D. 
Antanaitienė. Melbourno ..Ma
lūnėliui", vadovė V. Mockus. 
Melbourno ..Šokdava". vadovė 
D. Antanaitienė, ir Sydnėjaus 
..Sūkuriui" ir ..Sūkurio" vete

ranams, vadov. M. Cox ir J. 
Biretui. Viso vakaro vadovė 
buvo D. Antanaitienė, garsų ir 
technikinės ruošos — A. Ka
razija, pranešėjas V. Alekna. 
Įrašyta muzika Vilniaus univer
siteto ansamblio, vadovaujamo 
V. Aleksandravičiaus, muzikan
tai V. Straukas, A. Gabas ir M. 
Lucas. Liaudies dainų instruk
toriai M. Cox, B. Staugaitienė 
ir A. Patupienė. 

Vienas šokių vakaras buvo su
skirstytas į dvi dalis, pradedant 
su jungtiniu audėjėlės šokiu ir 
baigiant taip pat su jungtiniu 
malūnu. Programoje pasirodė ir 
paskiros šokių grupes bei pačių 
mažiausių Gintarėlių vaikų 
grupelė, kurie įrodė, kad ir jie 
gražiai moka šokti ir greitu 
laiku pris i jungs prie savo 
vyresnių šokėjų. 

Visas šokių vakaras praėjo la
bai pakilioje nuotaikoje ir. nors 
dalyvių ir grupių skaičiumi jis 
buvo mažesnis už praėjusiuo
sius, tačiau savo labai gražiu 
šokių atlikimu, naujais pirmą 
kartą matytais ir iš Lietuvos iš
moktais judriais šokiais, visi 
dalyviai su s i l aukė didelių 
padėkos aplodismentų, kai labai 
vaizdingi pranešėjo V. Aleknos 
lietuviški ir angliški komen
tarai buvo maloniai svečių su
tikti. Už visą taip malonų 
vakarą nuoširdi padėka priklau
so ne tik visiems šokėjams, va
dovams, bet ir vakaro šeimi
ninkei D. Antanaitienei, kurios 
rūpestinga ranka buvo jau
čiama visur. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Naktis buvo šalta, bet ryšuliai užstojo veja • šiaip 

taip buvo galima kęsti. Nutirpo nusėdėtos kojos, vietos 
atsistoti bemaž nebuvo. Kiekvienas stengėsi :s taisyti, 
kaip beišmanydamas, nuovargis pagaliau ėmė viršų. 
Gretimais sena moteriškė guodėsi kaimynei. kad nepa
vyko laiku išgelbėti kilimų ir pianino, kita džiaugėsi 
rūsyje paslėpusi indus ir brangius portretus, mratė 
šypsojosi laiminga ir spaudė rankose išgelbėta aaoną. 

Iš ryto žmonės sukilo gerai nepailsėję, vaikai verkš
leno, visų nuotaika buvo suirusi. Porą kartu baidokas 
sustojo prie kranto, kelios šeimynos išsikėlė, pasidarė 
kiek laisviau. Pradėjo užsimegzti kalba, portretus iš
gelbėjusi ponia pasiteiravo Jūratės nelaimi . - a ' tik 
tam. kad galėtų papasakoti savąsias. Tačiau '.-balę j 
jaunos moters veidas su ligos žymėmis ją truput: sujau
dino, o kai išgirdo apie ligoninės subombardav.rr.ą. jau 
tikrai nuoširdžiai užjautė bendrakeleivę. Sakėsi netoli 
važiuojanti, kalnuose turinti dukterį su vaikais. 
Pagaliau atidavė jai net savo maistą, — kai pamatė 
neįtikėtinai mažą Jūros ryšulėlį, kurio turėjo jai užtekti 
iki Šveicarijos pasienio. 

Dienos saulė truputį atšildė sušalusius sanarma, 
visi pradėjo jaustis lyg didelė šeima, pateku* ton 
pačion nelaimėn. Dalinosi šiltais apklotais, duona, van
deniu. Jūratė duoti nieko neturėjo, bet ji nedaug ir 
reikalavo. Didžiausią laiko dalį ji leido gulėdama tarp 
kietų ryšulių, užmerktomis akimis, svajodama apie 

saviškius ir nežinomą, nesuprantamą ateitį. Kokia 
buvo jos paskirtis šioje žemėje, kokius planus turėjo 
Aukščiausias, išvesdamas ją iš degančių namų? Savo 
jaunuose metuose ji buvo pergyvenusi jau tiek daug. 
buvo netekusi tėvynės, vyro ir tėvo. galbūt ir regėjimo. 
Momentais jai atrodė, kad visa aplinka yra nereali, kad 
tai ne ji š tai sėdi su duonos ryšulėliu tarp tu svetimai 
kalbančių žmonių, plaukianti i nežinią. Valius vėl tapo 
lyg matytas filmas, kartais sunku buvo prisiminti net 
jo veido bruožus. Kabinosi už jo atminimo, lyg skęs
tant i , bet giliai širdyje žinojo, kad save apgaudinėja. 
Per daug buvo ivykę. per daug ašarų, baimės ir svetimu 
veidų, dabartis negailestingai tolino jaunų dienu 
Vilniaus paveikslą. Ir dabar, kada pavasario šaltis 
skverbėsi pro plonus rūbus, kada drėgmė purtė visa 
kūną ir akys merkėsi nuo skaudžios saulės, ar begalėjo 
ji dar t ikėti jauno dailininko žodžiais apie ateitį ir 

laimę? 
Antrą naktj vietos buvojau daugiau, buvo galima 

visai patogiai išsitiesti. Pamažu suspindo žvaigždės ir 
ankstyvo pavasario dangus sužėrėjo visoje savo 
gėrybėje. Tokia rimtis ir didybė viešpatavo tuose 
nepasiekiamuose skliautuose toli nuo karo ir 
neapykantos. Kas buvo tose žvaigždėse, ar buvo jos vien 
šalti akmenys, ar gal ir ten gyveno, vylėsi ir klupo ko
kie nors žmogeliukai? 

Dabar bendrakeleiviai jau gerai pažinojo vienas 
kitą. dalinosi nuomonėmis, skundėsi bombomis, turto 
netekimu ar žuvusiais artimaisiais. Jūratė nerado 
draugų, vienas kitas asmuo tardavo jai koki žodelį, bet 
daugiausiai ji tūnojo viena savo kampelyje, grauždama 
seną duoną, klausydamosi žmonių pokalbiu, steng-
damosi įspėti vietoves. Viena didoka šeima dažnai 
minėjo Innsbrucką. todėl nutarė laikytis ju pėdu Kaip 
jai dabar atrodė, baidokas artėjo prie savo kelionės 
tikslo, nes pasidarė sujudimas, žmones rankiojosi 

ryšulius, rengė vaikus. Pakilo ir ji. Krante matėsi toks 
pat sugriautas ir rūkstantis miestas, pilkas ir be švie
sų. Keleiviai grupavosi ir ji prisiartino prie seno 
vyriškio su kuprine ant pečiu ir kelių paauglių 
merginų, kurios nuolat kalbėdavo apie Innsbrucką. 

— Atsiprašau. — ji nedrąsiai palietė senio ranką 
ir juto jo ereliškas akis įsmingant į savo veidą. — Aš 
čia nieko nepažįstu, nesu šiose vietose buvusi, gal jūs 
galite man padėti? 

Senis buvo bedarąs nekantrų mostą link savo 
daiktu ir bendrakeleiviu, tačiau kažkas graudaus Jū
ros akyse ir visoje veido išraiškoje jį sulaikė. 

— Kuo aš galėčiau padėti0 Mes turime daug savo 
daiktu. 

— Ne. aš neturiu jokiu daiktų, nereikės nieko 
nešti. Noriu pasiekti savo motina prie Feldkircho ir 
nežinau, kaip reikia toliau keliauti. Esu ligonė ir blo
gai matau, norėčiau, kad padetumet man pasiekti 
traukinį. 

Dvi labai panašios mergaitės priėjo prie senio ir 
sekėjų pokalbi. Jos buvo šviesiais, kaip linas plaukais, 
raudonais šlakuotais kaimiečių veidais ir mėlynomis 
truputį be išraiškos akimis. Ant pečių, kaip ir senis, 
turėjo kuprines, rankose laike ryšulius. Vyresnioji link
telėjo galva ir kreipėsi į kaimieti. 

— Kodėl ne. dėde. tegul eina drauge.tik maisto tai 
mes neturime! 

Senis vis dar abejojo, pagaliau irgi linktelėjo galva 
sutikimą. 

— Atsinešk svo daiktus prie mūsų. 
— Labai ačiū. labai ačiū' Tik daiktų, kaip sakiau, 

aš neturiu. 
— Tai ką valgysi? 

Užteks, nesirūpinkite, turiu kiek savo duonos, 
aš tik noriu patekti i traukinį. 

'Bus daugiau* 

< 
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LAIŠKAI IS 
LIETUVOS 

Begaudant žinias apie Lietu
voje vykstančius įvykius ir 
žmonių nuotaikas, naudojamės 
įvairiais šaltiniais. Geriausia ir 
tiksliausia informacija ateina iš 
Vilniaus radijo bangomis. Tai 
daugiau oficialūs įvykių prane
šimai ir vertinimai. Ant ras 
žinių šalt inis ir gyventojų nuo
taikų rodiklis yra Lietuvos 
spauda, t ik mus pasiekia pora, 
trejetą savaičių pavėlavusi su 
pasenusiom žiniom. Trečias 
žinių šaltinis yra Margučio radi-

- per kurį vedėjas Petras 
Petrut is perduoda tiesioginius 

eibninius pasikalbėjimus iš 
Vilniaus. Geras žinių šalt inis 
yra ir . .Draugo" dienraščio pir
mame puslapyje ske lb i ami 
pranešimai, gauti iš Lietuvių 
informacijos centro (LIC> New 
Yorke a r \Vashingtone. Greitos, 
bet ne visada tikslios žinios per
duodamos TV ir vietinių di
džiųjų dienraščių Maskvoje re
ziduojančių reporterių. Nemažai 
žinių atveža besilanką politikai 
ir pasisvečiuoti atvykstamieji 
giminaičiai, t ik jų skelbiamos 

- dažnai yra persunktos as
meniškumais. 

Gerų žinių, tik pora savaičių 
pavėlavus, ateina laiškais, nors 
jos yra dažnai vietinio pobūdžio. 
Švenčių laikotarpiu gauta iš 

.tiriu vietovių pluoštas laiškų. 
irių būdingesnes mintis čia 

pacituosime. 
Iš sostinės Vilniaus rašo: 
tbai įdomų laiką gyvename ir 

dar norėtume pamatyti mūsų 
pastangų vaisius. Kalbama, kad 
nuo sausio 1 d. viskas pabrangs 
:nguba i . o pensijos paliks tos 
pačios. Kaip reikės išgyventi, 

eršime diržus..." 'Deputa
tas Stasys Kašauskas 1.4 d. Jau
nimo centre pranešė, kad kainos 
nepakel tos , t ik svarstomos. 
A.J. 

Taip pat iš Vilniaus kiti rašo: 
..Kiekvieną rytą pabėgiojam po 
Vilniaus. Lentvario ir Trakų 
p a r d u o t u v e s . i e škodami 
def ic i tų . Atėjo ž i ema , o 
vyresnys i s brolis vėl žada 
suveržti mūsų diržus. Tas mūsų 
nebaido, kad tik sulauktume 
šviesesnių dienų ir lietuviai 
būtų nuoširdesni ir vieningi. To 

-.sdien prašau mūsų Mo
tinėle". 

Iš Kauno panašios žinios: ..Per 
Vėlines aplankėm ir aptvarkėm 
giminiu kapus Salake... Sunku 
su maistu ir parduotuvių tuščios 
ientynos. Žada viskas brangti.. . 
Pragyvenimas kaskart darosi 
sunkesnis. -Jau ir duonelę pra
dėjom džiovinti juodai dienai. 
Kaskar t darosi liūdniau, tik 
Dievas žino kuo viskas baigsis, 
o taip norėtųsi laisvės, bet 

sunku ją atgauti. Sutiktumėm 
ir pabadauti, kad tik sulauk-
tumėm Nepriklausomybes. Čia 
netoli mūsų — VI forte stovėjo 
paminklas — tankas , kurį 
vasarą išvežė ir jo vietoj pasta
tė labai gražų kryžių. Petra
šiūnų klebonas pašventino, o 
žmonių buvo minios. Ir mes 
buvom, o aš verkiau... gal iš 
džiaugsmo, tiesiog negaliu 
aprašyti (Ji jauna mergaitė su 
motina ir kitais broliais ir 
seserimis 1945 m. buvo ištrem
ti į Sibirą. A.J.)... Ir štai 
pereitą naktį <1990.XII.9 d.?), 
atvažiavo kariška mašina su 5 
kareiviais, tą kryžių nupjovė. 
Koks pergyvenimas, sunku 
aprašyti. Kryžių atstatė metali
nį, o nusikaltėliai nesurasti!..." 

Štai iš Kėdainių apylinkės bi
čiulis rašo: .,... Kol dar plaka 
nerami lietuviška širdis, rašau, 
nes dūšios gelmėse apsčiai nusė
do aitrių nuosėdų. Gal pa
bendravus raštu — bus leng
viau. Lietuva pergyvena nera
mius laikus. Maskva pagatava 
mus užsmaugti ekonomiškai, 
vyriausybė nesutaria su parla
mentu , gamyklos stokoja 
žaliavų, kritusi žmonių moralė, 
gausėja vagystės, apiplėšimai, 
dalinama žemė. bet žemės refor
mos įstatymas blankus, artojai 
stovi kryžkelėje — imti ar neim
ti žemę. Tai tokios bėdos slegia 
mūsų kraštą. Tiek tūkstančių 
pajėgiausių partizanų (35,000> 
žuvo savo krašte, o kiek Sibiro 
pla tybėse išdygo lietuvių 
kauburėlių! Atšventėm auksinę 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Sveikata blėsta — kojos stiprios, 
o širdis šlubuoja. Visgi 8 metai 
išdirbti Vorkutos šachtose — at
siliepia. Iš lėto reabilituoja ir 
kompensuoja 600 rublių už prie
vartinius išdirbtus metus. Kas 
iš tų popiergalių, kai sveikata 
suėsta... Nežiūrint visų sunku
mų. Lietuva alsuoja patikimai, 
nors iki pilnos nepriklausomy
bės teks pakelti daug vargo". 

Senutė iš Plungės rajono rašo: 

Mums gresia nauja blokada 
ir dar baisesnė už pirmąją, nes 
vyks žiemos metu, bet mums 
kelio atgal nėra. Anot Prunskie
nės, ..tiltai sudeginti" ir į 
vergiją nebegrįšime. Kęsime ir 
su Dievo pagalba, t ikime, 
iškęsime. Anksčiau ar vėliau iš
vysime tikrąją laisvę. Aš jos gal 
nebesulauksiu, bet mano tauta 
sulauks ir džiaugsis... Į Plungę 
grįžta p rae i t i s . Ats ta tė 
komunistų nugriautą šv. Flo
rijono paminklą, atremontavo 
komunistų išniekintą, apgriau
tą Liurdo Dievo Motinos Grotą... 
Giminės atsivežė savo artimųjų 
palaikus iš Sibiro ir čia palaido-

CLASSIFIED GUIDE 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje svečias iš Liel ~vos su vietos veikėjais. Iš kairės: St. Balzekas, 
I.Narbutienė, M Krauchumenė, N. Martinai;-u- ir E. Kuolys, Švietimo ministeris. 

jo. Daugelis norėtų parsivežti 
kaulelius ir čia palaidoti, net 
nuvažiavę neberanda, neatpa
žįsta tų vietų, nes laukai išarti, 
žvyrduobės išraustos, kitus 
Laptevo jūra nusinešė. Parsi
veža saujelę žemės ir ją pabars-
to ant artimųjų kapų. Taip jie 
suar t ina savuosius tėvų 
žemėje..." 

Panevėžietė našlė, kuri gyve
na viename bute su savo invali
de, ištekėjusia dukra, vyru ir 
taip pat invalidu kūdikiu, rašo: 
,,...Išgyvenome daug įvairių 
pažadų, grasinimų ir visokiau
sių politinių sūkurių . J ie 
nerimsta ir dabar, darosi grės
mingesnį... Kai paliečia mūsų 
asmeninius materialinius inte
resus, tada pajuntame, kad yra 
tuščios parduotuvės, kuriose 
sėdi jaunos gražios, bet piktos 
pardavėjos, o mes pirkėjai dar 
piktesni. Valgyti kol kas turime 
sočiai, nors įvesta kortelių-ta-
lonų sistema. Turguje kainos 
nežmoniškos: lašiniai — 10 rb., 
kumpis 17 rb., dešra 12-14 rb., 
10 kiaušinių 4 rb. ir t.t Pieniš
kų produktų nestinga. Mėsos 
būna, tik re ikia pastovėti 
eilutėje... Neaišku, kaip gyven
sime po naujų metų, nes kal
bama, o ir spaudoje rašoma, kad 
kainos pakils 2-3 kartus, o pen
sijos ir atlyginimai pasiliks tie 
patys. (Rašant, jau išgirdome, 
kad buvo bandyta kainas pakel
ti trigubai ir dėl to krito K. 
Prunskienės vadovaujamas 
ministerių kabinetas). 

Kauno apylinkėje gyvenantis 
senas bičiulis, didelis Sąjūdžio 
rėmėjas skundžiasi: ,,... Čia 
laikas matuojamas kar ta is 
ašaromis, o dažniausia — ner
vais ir infarktais. Mes vis 
šuoliais, šuoliais į laisvę, o kar
tais ir zovada. Viską registruoja 
į kompiuterį, o neįdėsi nei mūsų 
džiaugsmo, nei mūsų pykčio, nei 
nusivylimų... Gal todėl mes iš 
praeities perkėlėm visą savo 
tautinę liturgiją ir atidarėme 

bažnyčių duris ir skambinom 
visais varpais .,hozana". Ne
k lausdami kokios par t i jos , 
kokios religijos ir net kokios 
t au tybės , paduodami viens 
ki tam ranką mes žengėme 
„Baltijos keliu Mes net visas 
Lietuvos pakeles papuošėme 
kryžia is — tai kančios ir 
tikėjimo simboliai... Ir ta ip 
šuoliuodami ir zovada lėkdami 
priėjome prie kovo 11-tos, o čia 
gal ir reikėjo sustoti ir pradėti 
žengti „step by step". Deja, ko
kios mūsų galvos viršūnėse be
būtų, tai juk 50 metų sovie
tizacijos produktas. Vieni savo 
ateities vizijose matė Lietuvą 
dainuojančią ir da lge lėmis 
pjaunančią savo laukeliuose ja
vus , ki t i tikėjo į V a k a r ų 
skelbiamą chartiją, o dar kiti, 
sakyčiau, yra beveidžiai. Jie 
laukia įvykių eigos tapti rau
donais ar baitais. Yra dar tokia 
LLL. bet ji jau ..galąskim bro
liai kirvius" partija.. Žinoma, 
daug nesuprantu, kas dabar 
darosi Sąjungoje: ar jie demok-
ratėja, ar slenka į anarchiją, ar 
vėl imperijos ilgisi? Mano 
manymu, tė*n paprasčiausias 
, , bu rde l i s " . o kas darosi 
Sąjungoje, tai ir pas mus at
siliepia...". 

Tai keletas minčių iš gau
namų giminių ir draugų laiškų, 
gyvenančių skirtingose Lietu
vos vietose. Negaunu laiškų iš 
Klaipėdos krašto ir Suvalkijos, 
tai apie juos nė nerašau. Visuo

se gaunamuose laiškuose kelia
mas rūpestis dėl kasdieninio 
pragyvenimo, blokados ir Lietu
vos ateities. Maisto klausimas 
pats aktual iaus ias , nes ne 
vienoda padėtis visoje teri
torijoje. Kurioje vietovėje yra 
gamyklos, tai ten jų produktų 
dažniau „išmetama" į krautu
ves. Visur klesti turgai (juodoji 
rinka) ir vaizbūnai greit turtėja, 
o sąžiningam žmogui darosi vis 
sunkiau ir sunkiau pragyventi. 
Padidėję yra kr imina l in ia i 
nusikaltimai, nesaugu gatvėje 
ir namuose. Prievartavimai, va
gystės, žmogžudystės vejasi 
mūsų miestus. Gatvėse siaučia 
mafija ir gąsdina ramius gyven
tojus. Lietuvos vyriausybė netu
ri reikiamų priemonių ir galios 
sudraus t i k r imina lą , o 
sąjunginė valdžia tuo mažai 
tesirūpina. Žmonės pasigenda 
tvarkos, ramybės ir saugumo. 

Berašant šią apžvalgą, 
Lietuvų ištiko n'dhja krizė: 
Kremlius vėl pasiuntė tankus ir 
parašiutininkus, vyksta kraujo 
praliejimas, o vyriausybė, vado
vaujama K. Prunskienės, atsi
statydino. 

Tokiu kritišku Lietuvai metu, 
Aukščiausiosios tarybos deputa
tai važinėja po Ameriką, rink
dami aukas paminklų statybai, 
o nedalyvauja Tarybos posė
džiuose. Kokiam tikslui deputa
tai buvo rinkti? 

A. Juodva lk i s 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadieni 
8:40 Iki 10 v.v. 
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Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam l ietuviui* 

lietuvių bei anglų kalbomis 

Muzika sveikata - moterų pasaulis - sportas • literatūra - kinas - satyra 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jusų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pnpildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito' Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Voltažaa 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
pmr satalttą Europai 

MAISTO SIUNTINYS #1 
'Importuoti produktai) 
$•52 su pristatymu 

sportuotas kumpis 1 sv 
importuota deš>a 2.2 sv 

Mmcemeat" 0 75 sv 
Dešrelės (..Frankfurters") 1 sv 
Daniškas sūris 0 88 sv 
Troškinta įautiena 1 1 sv 
Mėsa baltame padaže 1 1 sv 
Malta pupelių kava 1 1 sv 
Tirpstanti kava 0 44 sv 
Kondensuotas pienas 0 75 sv 
importuota arbata 1 1 sv 
Kakava 1.1 sv 
Sausi prieskoniai 1 box 
Importuotas šokoladas 1 box 
šokoladiniai pyragaičiai 1 1 sv 
Grikiai arba spageti 2 2 sv 

Žamlaumlo* kalno* JAV&ėaa. Priimam uiaakymu* talafonu 
Iš viav JA V mlaatu Ir Iš kitų kraštų Parduodam* automobiliui 
giminėm* Sov. Sąjungoj. Parvadam* pinigu*. 

Mušu parduotuvė siunčia visokiu 'ušių radijus ir elektroninius prie
taisus i Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
" šaldytuvai nuo $500 
" Health Spa pasiteiraukite 
* Kondommiumai Pasiteiraukite 
' Indų plovimo mašinos nuo $500 
' Skalbimo mašinos nuo$550 
" Mmi-traktonai nuo $2.000 
* (vairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

Valandos: p l rnv- t redd. 1 1 - 6 , 

k a t v t r t d . - i a i t d . 1 1 - 7 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

8:30 v .v . Iki 8:40 v.v. 

Atilance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302 

tel. nr. 848-8980 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly' 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 

UOfflt f i n a n c i n 9-
AT OUR L0W RATES 

VVITM R f P A V V f S* 
TO »'T vOU» INCOMI 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Peter Kazanauskas. Prs. Tel . : 847-7747 

Hours. Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905 

REAL ESTATE 

RE/MAX 

REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą prašome 
paminėti, kad esate arba/ ionte būt: 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

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 
Vietinė jstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

FOR SALE 
Brick home; 2 bdrm. upstairs, 2 
bdrm. dovvnstairs; new kitehen; 2 car 
garage; full finished basement. 

Call 312-585-7538 

Pradėkite naujus metus naujame 
mūro-kedro,..split-level" name. ant Kal
nelio. Willow Springs. IL; 4 mieg. Graži 
apylinkė, miškai aplink. Tik $159,900. 

Kreiptis: Joan Rizzi , 
Caldwell Banker. 
t e l . 708 -789 -3200 

Ypatingas namas, Hlllvlew, IL. 
Daugybė vietos didelei šeimai Ypač didelis 
šeimos kambarys su baru ir židiniu Prie 
valg kamb atvira veranda Aptvertas 
medžiais apaugęs kiemas: patio su mūrine 
tvorele Tik $139,900 

Karališkas namas Lemonte! 3Vi akro 
sklypas Namas rengt pokylius ir priimt 
svečius! Apatinio aukšto durys veda tiesiai 
j baseiną Viršutiniame aukšte 4 mieg., 2Vi 
vonios, ąžuolinės durys. 2 ..vvhirlpools". 
židinys: 4 auto garažas Turit pamatyt 
$595,000 

OLSICK & CO. . REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 (jprfaty 
(708) 257-7100 21 

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 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 

3208V2 West 95th Stret 

Tel . — GA 4 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI • 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS w; ' 

i. • * 

KORP! NEO-LITHUANIA 
kviečia studentus j žiemos šokius, kurie 
rengiami šeštadienj. sausio 26 d 7 v v 

PASAUUO LIETUVIŲ CENTRO 
salėje. Lemont. IL Gros ..Gintaras' 

Informacijai skambinkite 
MIlda 708-749-7860 

REAL ESTATE 

L3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ "meste ••• one^resčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEL-BACE PEA^'ORS 

INC OME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

( 3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skamb in t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a rba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd „ 
Chicago. IL 60629 

LB MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Š ima i t i s ,Rea l to r 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 416-7878 

Parduodamas didelis gerai pastatytas 
,.ranch" stiliaus namas Phoenix. AZ. 4 
mieg kamb . 2% vonios kamb : kietmedžio 
grindys visur Tik $75,000. Kreiptis Gene 
Paluch. West USA Realty. Phoenix, AZ, 
tel. 602-938-0035. Kalbėt angliškai. 

Ontui); 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

|ei nori te parduoti ar pirkti na
mus, kreipkite- i Danute Mayer. |i 
p ro fes iona l i a i . s ė m i n g a i ir 
asmenKkai patarnaus. įkainavimas 
\eltui 

FOR RENT 

Išnuomojamas didelis 1 mieg. butas. 
Naujai išremontuotas su šiluma šaldytuvu, 
virykla Arti parkas 71 St. ir Francisco Ave. 
apyl $405 + . .deposi t " . Te l . 
312-436-0844. Kalbėti angliškai. 

HELP VVANTED 

Vyresnio amžiaus lietuve ieško moters 
padėti namų ruošoje ' gyventi kariu 90 
mylių už Chicagos Darbas 4-6 mėn. ar il
giau Kreiptis: tel 608-365-2663; arba 
rašyti angliškai Ms. A. Post, R.N., Rt. 1 
Clinton, Wl 53525. 

EGZODO L ITERATŪROS 

ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija. M 946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius. 
Maceina, Nyka-Niliūnas. Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: ..Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui" Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ..Drau
go' adresu. 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir tol iau skaityt i . Istoriniai 

faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz

dingus pasakojimus, kurių realybė nekel ia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri t inka jaunam 

ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukl iu dail. 

Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai

riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol Ill inois gyven

tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 

4545 W . 63rd St . 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

file:///Vashingtone
file:///eltui


A.A. JUOZAS 
KRAKAUSKAS 

Praeitų metų lapkričio 15 d. 
Marijampolėje mirė Juozas Kra-
kauskas. Kadangi jo turėta 
žemė beveik lietėsi demar
kacijos linijos su Lenkija, 
artėjant raudonosios armijos 
frontui, jis buvo pasitraukęs j 
Suvalkų trikampį pas gimines, 
nes, seimai esant su mažu 
kūdikiu, vos kelių savaičių buvo 
apsispręsta nesitraukti į vaka
rus . 

Tuometinės lenkų komunisti
n ė s vy r i ausybės l i e tuv ia i 
pabėgėliai Suvalkų trikampyje 
buvo išduoti rusams. Gaudant 
juos, kai kurie žuvo, nepasidavė. 
Juozas Krakauskas taip pat su 
broliu Vitalium buvo sugauti ir 
abu surakinti geležiniais pan-

A.A KĘSTUTIS BULOTA DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. sausio mėn. 18 d. 

Sol. N. Ambrazaitytė su A. Mažeika Clevelande. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

PANEVĖŽYJE YRA 
KATALIKIŠKAS 

VAIKŲ DARŽELIS 
SNIEGUOLĖ ZALATORĖ 

Lapkričio 24 d. užgeso žymaus 
matematiko Kęstučio Bulotos 
gyvybė. Staigi mirtis ištiko jį 
Varšuvos viešbutyje tarnybinės 
komandiruotės metu. Negailes
tinga mirtis pakirto, palyginti, 
anksti jo gyvybę - jis buvo su
laukęs tik 61 m. (g 1929), tačiau 
jo darbai paliko vertingą įnašą 
į Matematikos ir informatikos 
instituto mokslinę veiklą. 

1954 m. baigę8 Vilniaus uni
versitetą, pagilinęs matema
tikos studijas Maskvos aspi
rantūroje, K. Bulota 1964 m. 
įgijo fizikos-matematikos kandi
dato laipsnį ir šalia mokslo 
tiriamojo darbo buvo pakviestas 
dar ir į Vilnaus pedagoginį ins
titutą dėstytoju (1965). Docento 
vardas jam suteiktas 1970 m. 

čiais parvaryti į Lazdijus. Čia Deja, jo parengta matematikos 
daktaro disertacija taip ir liko 
neapginta. 

Mokslininkas K. Bulota yra 
paskelbęs darbų iš analizinės 
skaičių teorijos, išleidęs 
vadovėlių aukštųjų mokyklų 
s tuden tams . Už vadovėlį 
.Algebra ir skaičių teorija" 
velioniui (drauge su P. Survila) 
pripažinta respublikos valsty
binė premija 1981. 

Nuo rugsėjo pirmos dienos Pa
nevėžyje — miesto centre — 
pradėjo veikti ka ta l ik i škas 
vaikų darželis, kurį lanko 115 
vaikų. 

Panevėžio vyskupas Juozapas 
Preikšą darželį netoli katedros 
pašventino rugsėjo 3 dieną kar
tu su koplytstulpiu darželio 
kieme, kurį padarė liaudies 
meistras Antanas Klova. Darže
lis įsteigtas tame pačiame 
pastate, kur anksčiau veikė 
darželis katedros vardu gatvėje. 
Praeitais metais darželį lankė 
150 vaikų — 35 vaikai daugiau, 
negu šiais mokslo metais, pasa
kė darželio vedėja La ima 
Gintautaitė-Zavackienė. 

Kai kurie tėvai nenorėjo, kad 
vaikai lankytų ka ta l ik i šką 
darželį ir juos išrašė iš darželio. 
Tokių vaikų buvo apie 10. O 
trisdešimt vaikų išėjo lankyti 
mokyklą. Tokio pobūdžio darželį 
steigti ėmėsi iniciatyvos Pane
vėžio Caritas organizacija, kuri 
jau aprūpino darželį baldais ir 
religinio turinio knygutėmis, 
gautomis iš Amerikos. Daug pa
dėjo ir Panevėžio Švietimo sky
riaus vedėjas Kęstutis Gudas, 
kuris kartu su miesto burmistre 
Gema Lukoševičiūte pritarė 
tokiam darželiui ir davė 
leidimą. 

Darželio vaikai suskirstomi j 
šešias grupes. Kiekvienoje 
grupėje maždaug 18 vaikų. 
Vaikai priimami nuo trejų metų 
amžiaus. 

Didelį spaudimą daro darželio 
vadovybė, kad motinos praleistų 
kuo daugiau laiko su savo 
vaikais, ypač kol jie pasieks 3 
metus. Lietuvoje iki pusantrų 
metų vaiko motinai mokama 60 
rublių į mėnesį, kad ji sėdėtų 
namuose su vaiku. Iki 3 metų 
vaikui motina gali nedirbti ir 
jos vieta darbe saugojama ir 
laikoma jai, kol ji gris. 

Darželyje motinos gali palik
ti vaikus nuo 7 v.r. ir juos turi 
pasiimti iki 7 v.v. Bet daugiau 
ir daugiau motinų va ikus 
pasiima anksčiau — tiesiog po 
darbo, nes mes ska t iname 
motinas eiti su vaikais pasi
vaikščioti, į parduotuvę ir taip 
praplėsti vaiko akiratį, sakė 
Zavackienė. 

Kiekvieną dieną vaikai gauna 
pusryčius, pietus ir vakarienę. 
Ryte kalbama maldą. Prieš 
valgį kalbama malda ir prieš 
miegą vaikai sukalba maldą. 
Dar penktadieniais darželyje 
pasninkas ir va ikai valgo 
patiekalus be mėsos. „Mes 
sveikinamės katalikiškai — 
„Garbė Jėzui Kristui!" pridūrė 
vedėja. 

Spalio mėnesį Marijos rožan
čiaus mėnuo ir vaikai buvo su
pažindinti su rožančiumi ir kaip 
kalbėti šią maldą. 

Paminėjo darželio vaikai 
Vėlines ir auklėtojai giedojo 
Visų Šventųjų litaniją. Anks
čiau kalbėti vaikams apie mirtį 
— stingulio laikais — buvo drau
džiama, o dabar net skatinamos 
mamos ir tėveliai vesti vaikus 
į kapines per Vėlines, nes lap
kričio 2 diena Lietuvoje buvo ne 
darbo diena. 

Darželyje dirba dvi pamainos 
auklėtojų — iš viso 12 .auklėtojų. 
Pirma pamaina nuo 7 v.r. iki 1 
v. p.p., o an t r a pamaina nuo 1 
v. p.p. iki 7 v.v. Zavackienės 
anūkas trejų metukų Jonas 
Degutis lanko darželį. 

Viskas gerai tik trūksta vaiz
dinių priemonių, žaislų (juos 
auklėtojos daro pačios) i r 
t r ū k s t a re l ig in io pobūdžio 
knygučių va ikams . Vedėja 
parodė vieną šešių knygučių 
komplektą, gauta per Caritas iš 
Amerikos, bet sakė, kad tik yra 
šeši komplektai ir užtenka po 
vieną komplektą kiekvienai 
grupei vaikų. Idealiai kiekvie
nas darželio lankytojas turėtų 
turėti savo 6 tokias knygutes. 
„Lietuvoje dar šitokios lite
ra tūros nespausdina. Mūsų 
darželis Lietuvoje yra vienin
telis. Jeigu būtų galimybė.norė-
tumėm vaikų darželiui tinkamų 
vaizdinių priemonių ir litera
tūros tiek vaikiškos religinės, 
tiek pasaulietiškos", pasakė 
Zavackienė. Pavyzdžiui, labai 
t rūks ta vaikiškų pasakėlių 
pavyzdžiui kaip Vytės Nemu
nėlio eilėraščių, išleistų Ame
rikoje". 

nuteisti po 25 metus Sibiro 
tremties už vengimą stoti į 
raudonąją armiją. 

Išbuvę koncentracijos lage
riuose 6 metus, Stalinui mirus, 
grįžo į namus. Deja, ūkis buvo 
nusavintas valstybiniam ūkiui, 
žmona su dukrele išvykus gy
venti į tėviškę pas brolį. 

Visos šeimos darbštumu ir 
pastangomis Krakauskai pasis
ta tė namelį Marijampolėje. Tik 
Juozo. Sibiro sunkių darbų, 
šalčių ir bado paveikta sveikata 
neilgai tvėrė. 

Laisvės laikais Juozas gyveno 
laimingas tėviškėje Mockavos 
kaime. Pasižymėjo kaip labai 
stiprus, turėjo gražų boso balsą, 
priklausė Būdeviečio chorui. Dar 
turėjo išskirtinį talentą imituoti 
ki to žmogaus kalbą. Todėl 
j a u n i m o t a rpe ar va išėse 
sukeldavo linksmą nuotaiką, 
kartais juoką iki ašarų. Vaidin
davo kaimo vaidinimuose. 

Tarnavo 9 pėstininkų Lietu
vos kunigaikščio Vytenio pulke, 
priklausė XIII šaulių būriui. 
Šiais metais dar savo planuose 
turėjo pastatyti akmens pa
minklą tėvams, kurių palaikai 
liepos mėnesį buvo parvežti iš 
Sibiro, bet, deja, jau nesuspėjo. 

Rugpjūčio mėn. broliui aplan
kius iš JAV, už dviejų su puse 
mėnesio mirė. Liūdesyje liko 
dukra Violeta, žentas Vytautas, 
vaikaičiai Edmundas ir Edita 
Lietuvoje ir sesuo Magdalena ir 
brolis Bronius JAV-bėse. 

B. 

Zavackienė sakė, kad tokių 
eilėraščių mes neturime Lietu
voje ir vienintelę Vytės Nemu
nėlio knygą auklėtojos dalinasi 
tarpusavyje ir „graibsto" kiek
vieną parašytą žodį knygelėje. 

Vals tybė iš la iko darželį . 
Vaikų tėvai moka simbolinį 
mokestį maždaug rublį į dieną, 
kuris padengia maisto išlaidas. 
Jeigu vaikas lanko darželį 
mėnesį laiko, t a i kainuoja 
tėvams nuo 16-20 rublių. 

Ka lbė t i ap ie darže l io 
r e z u l t a t u s d a r a n k s t i , nes 
darželis veikia tiktai keletą 
mėnesių, bet vedėja pabrėžė, 
kad vaikai jau išmko žegnotis, 
kalbėti „Sveika Marija" ir „Tė
ve mūsų". 

Kylant mokslininko matema 
tiko brandumui, pastebimai 
skleidėsi ir dvasinės jo galios 
Net ir anais sąstingio bei ateiz
mo siautėjimo metais , kai dau
gelio mokslininkų įsitikinimai 
būdavo slopinami vis stiprėjan 
čio baimės jausmo, vis dėlto 
velionis nesusvyravęs išliko 
uolus k a t a l i k a s ( jaunys tės 
svajonė kunigų seminarija...). 

Vasario 17 d. a t s k i r ū r u s 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijai, velionis tuoj pats 
pasisiūlė ir buvo veiklus jos 
narys. Vos išgirdęs apie 1991 m. 
birželio 9-16 d. rengiamą šuva 
žiavimą, K. Bulota pirmasis 
numatė p r a n e š i m o temą: 
„Grandininių t rupmenų prob
lemos". Pirmasis atsiuntė ir jos 
tezes. Tik liūdime, kad jis, toks 
uolus Akademijos narys, pir
masis pasi traukė ir iš katalikų 
mokslininkų būrio. Liūdime, 
bet t a m t i k r a p r a s m e ir 
džiaugiamės. Mums garbė, kad 
toks kilnus, b randus moksli
n inkas p i r m a s i s iš mūsų 
sambūrio pasibeldė į Amžinybės 
vartus. 

LA 

A.tA. 
ANELĖ BAJALIENĖ 

Gyveno Novi, Michigan. 
Mirė 1991 m. sausio 16 d., sulaukusi 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Justinavos dvare. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros." Viktorija, žentas 

Larry Crots; Saulė, žentas Antanas Letizio; anūkai: Viktutė, 
Antanas ir Erikas Crots, Antanas ir Dovydas Letizio; seserys; 
Stanislava ir Viktorija Grigelytės, brolis Kazimieras Grigelis, 
gyvena St. Thomas, Canada; sesuo Danutė Doveinienė su 
šeima gyvena Sterling Heights, MI. Taip pat kiti giminės 
Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje 

Kūnas buvo pašarvotas ketvirtadieni, sausio 17 d. Har-
ris laidotuvių namuose, 15451 Farmington Rd., Livonia, MI 

Laidotuvės įvyko penktadienį, sausio 18 d. Iš koplyčios 
velionė buvo atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią. 
Southfield, MI, kurioje jvyko gedulingos pamaldos už jos sielą. 
Po pamaldų buvo nulydėta i Holy Sepulchre kapines. 

Nuliūdę dukros, anūkai, seserys, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Yolanda Zaparackienė. Tel. 

313-554-1275. 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 60642 

708 422-7146 O R 312/233-3015 
(CORNER OF 91ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES* 

* Paminklai 
* Antkapiai 
' Mauzoliejai 
" Bronzinės atminimo lentos 
" Dvigubos atminimo lentos 
' Antkapių (rašai 
* Laikini antkapiai 
* Valymas 
* Antkapiai ir paminklai 

pagal užsakymą 
Paminklų apžiūrėjimo kambarys * 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Pirmad—penkt. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

Š**td. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
Sekmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

* APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vienintele paminklų prekyba pietinėje miesto dalyje 

U * 

PADĖKA 
M ū s ų m y l i m a i r b r a n g i 

A.tA. 
LAIMA ŽEMAITIENĖ 

K R I P K A U S K A I T Ė 

Po ilgos ir sunkios ligos mūsų mylima Žmona, Motina, 
Močiutė mirė 1990 m. spalio 23 d. ir buvo palaidota Holy 
Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. 

Ypatingą padėka reiškiame Dievo Apvaizdos klebonui 
kun. Viktorui Kriščiūnevičiui už apeigų pravedimą, atsi
sveikinimo žodį, gedulo mišias, maldas koplyčioje, palydėjimą 
į kapines. Šiose laidotuvių apeigose nepaprastai jautriai ir 
nuoširdžiai buvo prisiminta mūsų mylima a.a. Laimutė. Ilgu 
metų bėgyje gerbiamas kunigas, pažinęs velionę, įvertino jos 
asmenybę jattriai ją prisimindamas, kas mūsų šeimai paliko 
neišdildomą įspūdį. 

Dėkojame ir kun. Robert Keller už atsisveikinimo žodį 
kapinėse, Edvardui Škočiui už giedojimą bažnyčioje, vargo
nininkui Vidui Neverauskui ir Benediktui Neverauskui už 
Šv. Rašto skaitymą. 

Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktorei Yolandai M. 
Zaparackienei, velionės jaunų dienų draugei, už jausmingą 
atsisveikinimą ir rūpestingą patarnavimą. 

Gili padėka Reginai Pikūnienei už šiltus atsisveikinimo 
žodžius artimųjų vardu; Jonui Urbonui — Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvių Respublikonų vardu; Vytui 
Petruliui — Detroito ir Windsoro Lietuvių Fronto Bičiulių 
vardu. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijai, Detroito atei
tininkams. Sporto klubui, „Kovui", BALFO 76 tam skyriui. 
„Amerikos Lietuvių Balso" Radijo klubui ir „Lietuviškų 
melodijų'" radijo valandėlei už viešai pareikštas užuojautas. 

Širdinga padėka karsto nešėjams: Vytui Petruliui. Jonui 
Urbonui, Jonui Viktui, Audriui ir Raimondui Žemaičiams ir 
Jonui Žiūraičiui. 

Gili padėka visiems, pareiškusiems mums užuojautą žo 
džiu, raštu, gėlėmis ir aukomis. 

Nuliūdę: vyras dr. Petras Žemaitis, dukros, žentai, 
anūkai ir kiti giminės. 

A.tA. 
JONUI ADOMAIČIUI 

mirus, žmonai ONEI ADOMAITIENEI 
reiškiame širdingiausią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Vytautas ir Birutė Cypai 
Antanas ir Vlada Sabaliai 
Gabrielius ir Mikalina Vidmantai 

A.tA. 
ADAI PETRAUSKIENEI 

Floridoje mirus, seserį ALDONĄ TAMULIONIENC, 
jos šeima ir visus gimines užjaučiame ir ka r tu 
liūdime 

Sv. Antano lietuvių parapijos 
choras ir vadovas Detroite 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t i d a r o n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kit i S. C . Lack la idotuvių nama i : 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hil ls 
9236 S. R o b e r t s Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funera) Home 
2533 Vlfesl 71st Street 
Chicago. Illinois 6062<) 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hi l ls, I l l inois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

C kero, Illinois 60630 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. sausio mėn. 18 d. 

x P e d a g o g i n i o L i t uan i s 
t inio ins t i tu to 14-tos laidos ab
solventams iškilmingas diplo
mų įteikimas bus šį šeštadienį, 
sausio 19 d.. 7 v.v. Jaunimo cen
t re ruošiamam vakare. Visi 
ankstyvesnių laidų instituto ab 
solventai, buvę studentai , lek
toriai ir visuomenė kviečiami. 
Numatyta t rumpa akademija, 
diplomų įteikimas, studentų et
nografinio ansamblio dainų pro
grama. Visi b u s pavaišinti 
karšta vakariene. Puiki proga 
pasidžiaugti j aun imo pasie
kimais ir visiems maloniai pa
bendrauti . 

x Kun . A n t a n a s Saulai t is , 
S J , šį sekmadienį, sausio 20 d.. 
12 vai. Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje a tnašaus šv. Mišias. 
Šiaurės Indianos valstijos lietu
viai melsis už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės lietuvius, kurie 
buvo ž i a u r i a i nužudyt i 
Kremliaus įsakymu. Marijos 
giesmės žodžiais prašysime 
Aukščiausiojo pagalbos Lietu
vai. Po pamaldų pirm. sol. Jonas 
Vaznelis padarys pranešimą 
apie tolimesnę mūsų veiklą dėl 
Lietuvos laisvės. Bendruomeni
ne malda ir veikla — tai Eucha
ristijos aukos šviesūs spinduliai. 

x R o k a s Z u b o v a s , M. K. 
Čiurlionio proanūkas, koncer
tuos Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje sekmadienį, sausio 20 
d.. 3 v. p.p. Programoje jis skam
bins ir protėvio M. K. Čiurlionio 
k ū r i n i u s . Vis i kvieč iami 
dalyvauti. 

x Fi l is ter ių S k a u t ų sąjun
gos Chicagos skyrius, vad. kun. 
fil. Juozo Vaišnio, kviečia visus 
studijuojančius ir nestudijuo-
įančius į labai įdomią vakaronę 
apie teisę. Vakaronė įvyks 
penktadienį, vasario 1 d. 

x Ses . M a r g a r i t a ka lbės 
palaimintojo arkiv. Jurgio Ma
tulaičio mirties minėjime, kuris, 
rengiamas Marijos Nekalto Pra
sidėjimo rėmėjų sausio 25 d. 
Jaunimo centro kavinėje tuoj po 
šv. Mišių. Šv. Mišios bus Jėzui
tų koplyčioje 7 vai. vakare. Visi 
kviečiami. 

x „ K a l e n d o r i u s " , Prisi
kėlimo parapijos ekonominės 
sekcijos leidinys, išleistas To
ronte. Ont.. redaguotas Stasio 
Prakapo . Kalendor iu je y ra 
mėnesiai su šventųjų ir tau
tiniais vardais ir daug įvairių 
pasiskaitymų, juokų ir įvai
renybių. „Kalendorius" yra 192 
psl. su viršeliais. 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO P R O D U K T A I bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet ku r Lietuvoje 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska. 
18 oz. riešutinis sviestas. 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dež. 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, 111. 60457, te lefonas 
(708) 430-8090. 

(ski 

x Šiandien, sausio 18 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje yra vakaronė su Meilute 
Palijūnaite, kuri kalbės apie 
Lietuvos respublikos vystymosi 
perspektyvas. Vakaronę rengia 
Jaunimo centro Moterų klubas 
ir kviečia visus įdomioje vaka
ronėje dalyvauti. 

x Kun . A. Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopos ren
giamas ponėkų balius įvyks šeš
tadienį, sausio 26 d.. Atei
tininkų namuose Lemonte. Pro
grama prasidės 7:30 vai. vak. Po 
programos bus vaišės, žaidimai 
ir šokiai. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Marijos aukš t . mokyklos 
Tėvų komitetas rengia metinę 
„Širdelės" vakarienę ir šokius 
šeštadierų. vasario 9 d., 6:30 vai. 
vak. Marijos aukšt. mokyklos 
sporto salėje. 

x Nemuno vingyje tavo ir 
mano Lietuva, rašo Kauno 
vyrų ansamblis ..Stumbras". 
Dainos vienetas pirmą kartą 
lankosi Amerikoje. Labai nori 
susitikti su Amerikos lietuviais, 
pasidalinti savo daina ir gyvu 
žodžiu Sausio 19 d. 7 vai. vaka
re koncertuos Lietuvių centre 
Lemonte. Kviečiame atvykti ir 
pasiklausyti mūsų širdžiai labai 
mielų dainų. 

x Amer ikos Lietuvių Mon-
tessor i draugi jos mokytojų 
sekcija, kuriai vadovauja Gina 
Mačiulienė, gruodžio 28 d. 
turėjo susirinkimą Beverly 
Montesson mokykloje aptarti 
tėvams ruošiamos popietės pro
gramą. I susirinkimą, be lietu
vaičių čia j au me tus stu
dijuojančių Montessori metodą, 
atsilankė Lietuvos Montessori 
draugi jos p i r m i n i n k ė Ona 
Gasparkienė. docentė Ana
tomijos ir Sporto katedroje 
Kaune. Ji papasakojo apie didelį 
susidomėjimą Montessori Lietu
voje. Susirinkime taip pat daly
vavo trumpam grįžusi iš Ara
bijos Liuda Germanienė, kuri 
Lietuvai paruošė kasdienos dar
bų albumą. 

x Už Vilniuje sausio 13 d. 
žuvusius del Lietuvos laisvės ir 
Nepriklausomybės šv. Mišios 
bus aukojamos Sv. Kryžiaus 
bažnyčioje sekmadienį, saus io 
20 d. 9:30 va i . ryto. Prašome 
dalvvauti. 

(sk) 

x Šv. Mišios už Lietuvą bus 
ateinanti sekmadienį, sausio 
20 d.. 10:30 vai. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marquette Parke. Būtu gerai, 
kad kuo didesnis skaičius 
lietuvių tose šv. Mišiose daly
vautu. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Naujasis Illinois gubernatorius Jim Edgar ir Bell te mų bendroves prezidentas Richard Brown 
su smegenų liga sergančiu Arguello. Sausio 19-20 d nomis renkamos tokiems ligoniams aukos. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS VYČIU CHORO 

75 METU SUKAKTIS 

Sausio 12 d., šeštadienį. 
Šaulių salę pripildė vyčiai ir jų 
d r a u g a i choro de imant inę 
sukaktį švęsti. Meninė pro
grama prasidėjo 7:30 vai. vak. 
Vyčių choras , vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios. sudainavo 
dainas. Eisim girion paklausyti, 
liaudies daina, kompozitorius 

x Br ighton P a r k o Lietuvių 
Namų savininkų draugijos 
metinis susirinkimas įvyks š.m. 
sausio 20 d., sekmadienį. 11 vai. 
ryto po lietuvišku šv. Mišių. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje. 4420 S. Fair-
field. Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti ir atsinešti 
nario knygutes. Po susirinkimo 
- vaišės Draugijos va ldyba . 

(sk* 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul i s , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x J e i t a p o t e JAV-bių pilie
čiu, ištekėjote, persi k raustėte, 
arba esate JAV-bėse gimę ir bū 
sit 18 m. prieš 1991 vasario 26 
d., p r a š a u r eg i s t ruo t i s balsa
vimui: sausio 19 d. „Seklyčio
je". 2711 W. 71 St., 10 v.r.-2 v. 
p.p.; sausio 20 d „Ramunės" 
restorane, 2547 W. 69 St., 9 
v.r.-l v.p.p Jei turite klausimu, 
skambinkite: Aldona Palukai
tis, 581-8552 a r b a 247-6440 
nuo 2 v. p . p . iki 8 v.v. 

(ak) 

x R Ū K Y T O S MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės 
Pristatome { namus Lietuvoje — 
$84 00 T R A N S P A K , 2638 W. 
69 St., C h i r a g o . IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk> 

x P e t r a s A g l i n s k a s su
komponavo operą „Steel Grin", 
parašytą Dan Sutherland. Ji 
bus statoma Chicagos Operos te
atre. Sausio 23 d., trečiadienį, 
7:30 vai. bus leidžiama pasi
klausyti iš antro ir trečio 
veiksmo ištraukas Beimont 
viešbučio patalpose. 3170 N. 
Sheridan Rd. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos Užgavėnių pasilinksmi
nimas I Mardi Gras) bus vasario 
9 ir 10 dienomis Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje. Rei
kalingi darbininkai iš anksto re
gistruotis. 

x Ats iuntė po 25 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
dr. Antanas Lipskis. Key Bis-
cayne, Fla., Leonas Stonikas. 
Chicago, 111., Juozas P. Laukai
tis. Silver Spring. Md., Ona 
Rušėnas. Pranciška Zubrys ir 
Antanas Valavičius, Chicago, 
111., A. Sagatas, Hollyvvood. Fla., 
Horace Žibąs. Cincinnati, Ohio. 
Rita Kavolis. Carhsle. Pa.. Fred 
VVysocki. Bellevievv. Fla. Vi
siems nuoširdus ačiū. 

x Baltijos r e s to r ane geras 
l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel . 708-458-1400. 

(sk) 

x J A V LB „Dovana Lietu
v a i " fondui atsiuntė: St. Pe-
tersbury. FL apylinkė $2.680: 
Bnghton Parko apylinkė Chica-
goje $2.000. 

(sk) 
x Aur imas Šimas, 24 m. da 

žytojas norėtu susirašinėti su 
Amerikos lietuviais. Rašykite: 
L i t h u a n i a , 235280 Biržai . 
Liepų 4. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE,MAX RE ALTO OS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 580*5959 ar
b a (708)425-7161. 

(sk) 
x Lietuvos keliauninkų dė

mesiui . Kas nori patvirtinti 
a r pakeisti Aerofloto ar kitų Ii 
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
l ionių agen tū ra . . V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 

Bronius Jonušas, H toli, toli, 
žodžiai J. Mikuckis -rozika St. 
Gai levič iaus , Už jū re l ių 
marelių, liaud. daina, muzika F. j 
Strolios, Paleisk, tėveli, lankon ' 
žirgelį, liaud. dair,.- muzika J. 
Švedo. Paskut ine da ina , 
publikai ilgai plojant, buvo 
pakartota. Po to visiems choris
tams susėdus, priekyje liko 
i lg iaus ia i chore išdainavę 
choristai. 

Tuo tarpu choro vald. pirm. 
Estella Rogers pakvietė vyčių 
veikėją Eleonorą Laurin. kuri 
apžvelgė choro veikios istoriją. 
J is buvo įkurtas 1916 metais. 
Vienas kūrėjų buvo ilgametis 
buvęs „Draugo" redaktorius 
Leonardas Šimutis. Vyčių choro 
eilėse buvo daug Ik tuvisko išei
vijos jaunimo, kuris populiarino 
lietuvišką dainą, neleisdamas 
lietuviams paskęsti svetimybių 
jūroje. Keitėsi jo dirigentai, kol 
pagaliau ėmėsi keletą metų 
chorui vadovaut muz. dr. 
Leonardas J. Šin it:s. J am dėl 
studijų nebegali*,; vadovauti, 
choras buvo apmirę*. Tik prieš 
30 metų Estella Rogers su visa 
energija ėmėsi choro atgai
vinimo darbo, padedant veikliai 
Eleonorai Laurin ir kitiems 
vyčiams. Didžiausia problema 
buvo naujo dirigento suradimas. 
Laimingu būdu .taip tik tuo 
metu iš Vokietijos atsikėlė į 
JAV jaunas muzikas Faustas 
Strolia, lietuvių kompozitoriaus 
ir dirigento Juozo Strolios vidu
rinis sūnus. Tikrai buvo visiems 
didelė staigmena, kai atgai
vintas Vyčių choras, tik 2 
mėnesius terepetavęs, atliko 
meninę dainų programą Vyčių 
konvencijoje vidurmiestyje. 

Po to choro vald. pirm. Estella 
Rogers apdovanojo knygomis 
šiuos Vyčių choro veteranus: 
Raymond Samošką ir Teresę 
Strolienę. išdainavusius po 30 
metų. Alberta Matulį — 28 
metus. Juozą Jušką — 25 metus 
ir patį choro dirigentą muz. F. 
Strolią. chorui vadovavusį 30 
metų. Pagaliau buvo iškviesti 
buvę choro vaidybos pirmi
ninkai: J. Auksč;,:;nas, VI. Pali-
lionis ir Sabina Henson.. 

F. Strolia savo žodyje dėkojo 
choro ilgametei vald. pirm. E. 
Rogers, visai valdybai, taip pat 
nuolatiniam chorv akompania-
toriui Robertui Mockui bei 
visiems choristams ir choro 
rėmėjams. 

Pasistiprinu- . irsta vaka
riene, choro vadov ii F. Stroliai 
pritariant akordo; nu. visa salė 

dainavo lietuviškas dainas. 
Šokių muzikai suskambėjus, 
svečiai ilgai linksminosi jaukioj 
lietuviškoj nuotaikoj. Laimėji
mams vadovavo vald. narys 
Steve Rudokas. Daugelis iš
traukė laimingus numerius ir 
džiaugėsi savo laimėjimais. 

Iš publikos besišypsančių 
veidų buvo galima spręsti, kad 
vakaras praėjo t ikrai jaukia 
l ietuviška nuotaika. Tegul 
Vyčių choras gyvuoja dar ilgus 
metus! 

A P B 

KANADOJE 

— Lietuvos Kankinių pa
rapijos bažnyčioje Kalėdų naktį 
atliko puikų koncertą solistai 
Slavą Žemelytė, Rimas Strimai
tis, Rimas Paulionis ir trompe-
tistė Holly Templeton. Vado
vavo muz. Jonas Govėdas. 
Dieną gražiai giedojo vaikų cho
ra s , vadovaujamas Nijolės 
Benotienės. 

— K a n a d o s l ie tuviai ka
talikai ir evangelikai kartu pa
minės Šv. Rašto į lietuvių kalbą 
400 metų vertimą. Paskaitas 
skaitys katalikų kun. dr. An
tanas Rubšys, evangelikų dr. 
Algirdas Jurėnas. 

— Winnipego, Man., Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
susirinkimas buvo gruodžio 9 d. 
Maldą sukalbėjo prel. J. Ber-
tašius, a t idarė pirmininkas 
Marijus Timmermanas, pa
kviesdamas pirmininkauti E. 
Fedarą, sekretoriauti E. Fe-
darienę. Buvo pranešimai ir 
valdybos rinkimai. Į valdybą iš
rinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
pirm. R. Galinaitis, vicepirm. R. 
Biežytė, sekr. I. Galinaitytė 
Heilmann. ižd. V. Daubaraitė, 
nariai — R. Brazauskaitė, R. 
Ramančiauskaitė ir D. Stan
kūnas. Revizijos komisijon iš
rinkti E. Fedaras, V. Kriščiūnas 
ir V. Rutkauskas. Valdybai 
talkina T. Timmermanienė ir V. 
Januška. 

Adv. Povilas Žumbakis kalba Skautininkų.-ių suvažiavime, Lemonte. 
Nuotr V. Bacevičiaus 

PABALTIECIŲ 
INFORMACIJOS G R U P Ė S 

SUSIRINKIMAS 
Baltic Information Exchange 

<BIEX) susir inkimas įvyko 
gruodžio mėn. Estų namuose. 
Lincolnshire. IL. Susirinkimą 
pravedė buvęs Nepriklausomos 
Estijos saugumo ministeris. da
bartinis estų ginkluotos tau
t inės sargybos vadas Jur i 
Toopemuu. Jis davė apžvalgą 
dabartinės padėties Estijoje, 
i škeldamas svarbą pabal-
tiečiams tarpusavyje pasidalinti 
tikslia informacija, ypač stai
gaus atvejo metu. (Tai jau pasi
tvirtino pereitą savaitę, kai lat
viai sušaukė pasitarimą Latvių 
namuose rengti demonstracijas 
mieste dėl įvykių Lietuvoje). 
Tam reikėtų išvystyti bendrą 
telefonų tinklą, gauti organiza
cijų vadų sąrašą ir sudaryti 
..Baltic directory". 

Jis taip pat ragino atkreipti 
dėmesį į jau pasirašytą Ameri
kos - Sovietų Conventional 
Forces in Europe Treaty, ku
riame yra išvardintos ginklų 
sistemos, kurias sovietai turi 
teisę laikyti Pabaltijo rajone 
(Baltic military district). Jis 
ragina kreiptis į Senatą, Senate 
Committee on Foreign Rela-
tions, vadovaujamą senatoriaus 

— Montreal io Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje Bernelių 
Mišias koncelebravo klebonas 
kun. J. Aranauskas. kun. J. 
Kubilius ir kun. I. Sadauskas. 
Skaitymus atliko dr. Jonas 
Mališka, Albinas Blauzdžiūnas 
ir tėvų aplankyti atvykęs dr. 
Raimundas Zabieliauskas. Gie
dojo solistai Gina Čapkauskienė 
ir Antanas Keblys. vargonais 
pritariant muz. Aleksandrui 
Stankevičiui. 

Biden, kad neratifikuotų šios 
sutarties, nes tai yra pripaži
nimas Sovietų kariuomenės 
t e i sė tumo Pabaltijyje. Jo 
nuomone sąlyga šios sutarties 
p a t v i r t i n i m u i t u r ė tų būt i 
įterptas terminas, (2 metai), iki 
kurio Sovietų kariuomenė būtų 
reikalaujama pasitraukti iš Pa
baltijo. 

Kitas pabaltiečių posėdis bus 
sausio 22 d. 7:30 v.v. Latvių 
namuose, 4146 N. Elston, Chi
cagoje. Bus aptariama narių 
sudėtis, informacijos pasikei
timas, aplinkraščio išleidimas, 
kalbėtojų — paskaitininkų biu
ro sudarymas ir kitos aktualios 
temos . Organizacijos yra 
prašomos ats iųst i po savo 
atstovą. 

Laima Žliobienė 

Demonstracijo- už I <>tuva New Yorke N'untr Vvt. Maželio 

— Marijus T i m m e r m a n a s , 
buvęs LB apylinkės pirmi
ninkas dvejus metus, išrinktas 
į Winnipego tautybių meno 
tarybą, kuri rengia ir 
Panoramą. 

— A. a. Vincas Kuzma Vik
torijos ligoninėje gruodžio 7 d. 
mirė po sunkios ligos. Jis buvo 
Londono, Ont., gyventojas, buvo 
82 metų amžiaus. Paliko liū
dinčią žmoną ir vaikus. Jis buvo 
geras lietuviškiems reikalams, 
visuomet aukojęs pagal išgales, 
kad tik lietuviams būtų gerai. 
Per jo laidotuves giedojo „Pa
švaistės" choras, vadovaujamas 
R. Vilienės. 

— A - a . P r a n c i š k a Rep
šienė mirė prieš pat šventes 
Londone. Pamaldas a t la ikė 
kun. K. Kaknevičius. Liko 
vyras Stasys ir kiti artimieji. J i 
buvo ankstyvesnės emigracijos 
narė. Pa la idota Woodland 
kapinėse. 

— Vysk. M. Va lanč iaus li
tuan i s t inės Hamiltono mo
kyklos aukštesni skyriai turėjo 
ekskursiją į dailininkų Tamo
šaičių namus ir sodybą. Mo
kiniai buvo Tamošaičių malo
niai priimti, pavaišinti ir jiems 
buvo aprodyti meno kūriniai. 
Daugelis mokinių nebuvo matę 
tiek tautinių kūrinių, kiek jų 
buvo Tamošaičių sodyboje. 

— Hamiltono l i tuanis t inę 
m o k y k l ą ap lankė ir ap ie 
Afriką papasakojo bei skaidres 
parodė mis ion ie r ius k u n . 
Henrikas Šulcas, ten gyvenęs 
17 metų salezietis. Afrikai dar 
reikia daug krikščioniško darbo 
ir civilizuotumo, kurį misi-
jonieriai mėgina duoti. Tarp jų 
yra ir kun. H. Šulcas. 

— Lietuvių ku l tū ros d r a u 
gijos, leidžiančios „Tėviškės ži
burius", nauja valdyba pasi
skirstė pare igomis : p i rm . 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, 
vicepirmininkai kun. Jonas 
Staškus , kun. A u g u s t i n a s 
Simanavičius, Antanas Bumbu
lis, sekr . Aldona Aušro-
taitė-Šimonėlienė, ižd. Jonas 
Danaitis, reprezentacijos rei
kalams dr. Silvestras Čepas, 
renginių vadovas Jonas Andriu
lis. 

— Kanados Kunigų vieny
bės dabartinę valdybą sudaro 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
kun. dr . Vik toras Ski lan-
džiūnas, sekretorius ir kun. 
Jonas Staškus, iždininkas. 

PAUKŠČIU R E G Ė J I M A S 

Tvirtinama, kad sakalas ke
leivis gali pamatyti purplelį 
toliau kaip už kilometro. Suopis 
arba pelėsakalis, sklandantis 
aukštai virš laukų, pastebi, kaip 
pilka žeme bėga pilkasis pelė
nas — jų grobis, ir žaibu puola 
žvėrelį. Kad iš tokio aukščio 
pelėną galėtų pamatyti žmogus, 
jis turėtų žiūrėti pro labai 
sriprius žiūronus. 

Akylus ne t ik grobuonys 
paukščiai. Sugebėjimas pamaty
ti iš toli viską, kas jiems gali 
būti įdomu, būdingas visiems 
sparnuočiams. Pavyzdžiui, ba
landžiai ir žvirbliai iš labai toli 
pastebi žiupsnelį pabertų grūdų. 

Bet neverta pavydėti paukš
čiams. Jie gali matyti iš toli, 
tačiau ne visada pastebi, kas 
yra „po pat jų nosimi". Daugu
ma jų sutemus ar net apsiniau
kusią dieną tampa beveik akli. 
Vištos nemato joms po kojomis 
pabertų grūdų, jeigu šie be še
šėlio. Ir priešingai, jei ant 
grindų nupieštume savo forma 
ir spalva į grūdus panašias 
dėmes su tamsiais šešėliais iš 
šonų, tai paukščiai pultų lesti 
paveikslą, laikydami nupieštus 
grūdus tikrais. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S Kedzie Avenue 

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

Parbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
š.'4tad 4 v r iki 1 vai d 


